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Resumo 

 

Cada vez mais, os estudos da psicologia têm mostrado que a experiência religiosa constitui 

um fator relevante para o desenvolvimento moral do indivíduo, entretanto, tais investigações 

têm sido especialmente lacunares no tocante a análises mais rigorosas dos fundamentos dessa 

relação. Considerando-se especificamente o universo do catolicismo e lançando luz sobre a 

justiça e o perdão enquanto virtudes morais e de desenvolvimento, defende-se, aqui, o 

argumento de tese de que os raciocínios morais de justiça e de perdão de padres estão 

apoiados nas orientações doutrinárias do Catecismo da Igreja Católica referentes à justiça e ao 

perdão. Isto porque a força doutrinal conservada no Catecismo, texto de exposição dos 

conteúdos essenciais a respeito da fé e da moral no âmbito católico, parece guiar o avanço 

moral dos seus seguidores. Este trabalho de tese está estruturado em dois estudos: um estudo 

das concepções de justiça e de perdão constantes no Catecismo da Igreja Católica e um estudo 

empírico dos raciocínios morais de justiça e de perdão dos padres católicos. Duas teorias 

serviram de base principal para o estudo empírico: a teoria do desenvolvimento do julgamento 

de justiça, de Lawrence Kohlberg, e a teoria desenvolvimento do raciocínio de perdão, de 

Robert Enright. Cada autor apresenta uma tipologia de estágios, que representam a 

complexidade no raciocínio frente às decisões morais. Ademais, reflexões filosóficas e 

teológicas foram desenvolvidas a fim de conferir maior inteligibilidade às análises realizadas.  

O estudo dos excertos alusivos à justiça e ao perdão presentes no Catecismo foi conduzido 

através da análise de conteúdo categorial temática, indicando que a igreja evoca, a respeito da 

justiça, quatro concepções majoritárias, as quais ora se apresentam interligadas, ora se 

expressam isoladamente: justiça rectoral divina, justiça distributiva, justiça comutativa e 

justiça social. Quanto às concepções de perdão, o Catecismo apresenta três concepções 

principais: perdão como participação na graça divina, perdão como reconhecimento da 

falibilidade humana e perdão como expressão de amor compassivo. Do estudo empírico, 

participaram 30 padres da Arquidiocese da Paraíba. Como instrumentos, foram utilizados um 

questionário biodemográfico e um questionário composto por dois dilemas morais, o primeiro 

voltado para identificar os estágios dominantes do pensamento de justiça e o segundo voltado 

para identificar os estágios dominantes do raciocínio de perdão. Verificou-se o uso 

predominante de raciocínios de justiça pautados na valorização da obediência à lei ou às 

convenções para a manutenção da ordem social (estágio 4 na tipologia de Kohlberg) e de 

raciocínios baseados na compreensão de que as pessoas têm direitos individuais, sendo 

possível, por meio de canais legais e acordos democráticos, alterar leis ou costumes morais 

eventualmente injustos (estágio 5). Ambos os raciocínios encontram lastro nas orientações 

catequéticas, as quais tanto podem suscitar pensamentos estritamente legalistas quanto 

raciocínios que transcendem o limite convencional da lei. Para o raciocínio de perdão, foram 

dominantes os estágios 3 (na classificação de Enright), que está em consonância com as 

expectativas do grupo de pertença; seguido do estágio 2,5, baseado em uma compensação 

moral exemplificada no pedido de desculpas e na mudança atitudinal do ofensor. Estes 

raciocínios seguem na direção da ideia, evidenciada pelo Catecismo, de que são 

condicionantes do perdão o reconhecimento do erro, as desculpas, os sinais visíveis de 

arrependimento e o compromisso com a mudança de comportamento. Comprovou-se, por 

meio de um teste de correlação de Spearman, uma relação significativa entre raciocínios de 

justiça e raciocínios de perdão, indicando que quando o pensamento de justiça avança, o 

pensamento de perdão também avança em algum grau. Verificou-se, através de um teste não 

paramétrico U de Mann Whitney, que os padres que coordenam paróquias com programas 

pastorais ativos, socialmente engajados, apresentam raciocínios de justiça e de perdão mais 



 
 

avançados, em razão de, presumivelmente, conhecerem e considerarem as necessidades 

particulares, as circunstâncias atenuantes e a perspectiva das pessoas antes de emitirem 

julgamentos de justiça e de perdão. Relativamente ao conteúdo das respostas dos padres sobre 

a pergunta “O que significa justiça?”, as categorias mais frequentes – “igualdade” “direitos e 

deveres”, “cumprir a lei”, “equilíbrio social” –   são alinháveis às concepções de justiça 

constantes no texto doutrinal do Catecismo da Igreja Católica e corroboram o predomínio do 

uso dos estágios 4 e 5 de pensamento de justiça, pautados, respectivamente, na entronização 

da lei como uma entidade inviolável e na reelaboração de leis, mediante procedimentos 

contratuais democráticos, a fim de se maximizar o bem-estar geral. Com relação às respostas 

sobre a questão “O que significa perdoar?”, a maioria dos padres, compativelmente com as 

concepções de perdão evocadas pelo Catecismo, enfatizou a diminuição/interrupção dos 

afetos e sentimentos negativos eliciados pela mágoa, o reconhecimento da natureza falível do 

humano, o perdão como um crédito de confiança e como uma atitude que expressa amor, 

doação e compaixão. De um modo geral, identificou-se grande compatibilidade entre os 

raciocínios dos participantes com o conteúdo discursivo propalado pelo texto catequético, 

sugerindo a confirmação da tese proposta no presente estudo. 

 

Palavras-chave: Raciocínio moral da justiça, raciocínio moral do perdão, padres, Catecismo 

da Igreja Católica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Increasingly, psychology studies have shown that religious experience is a relevant factor for 

the moral development of the individual, however, such investigations have been particularly 

lax in the more rigorous analyzes of the foundations of this relationship. Considering 

specifically the universe of Catholicism and shedding light on justice and forgiveness as 

moral and developmental virtues, the thesis is argued here that the moral reasoning of justice 

and pardon of priests is supported by the guidelines doctrine of the Catechism of the Catholic 

Church concerning justice and forgiveness. This is because the doctrinal force preserved in 

the Catechism, the text of the essential contents regarding faith and morals in the Catholic 

sphere, seems to guide the moral progress of its followers. This thesis is structured in two 

studies: a study of the conceptions of justice and forgiveness contained in the Catechism of 

the Catholic Church and an empirical study of the moral reasoning for justice and forgiveness 

of Catholic priests. Two theories served as the primary basis for the empirical study: 

Lawrence Kohlberg's theory of the development of justice, and Robert Enright's theory of the 

development of the reasoning for forgiveness. Each author presents a typology of stages, 

which represent the complexity of reasoning in the face of moral decisions. In addition, 

philosophical and theological reflections were developed in order to give greater intelligibility 

to the analyzes carried out. The study of excerpts referring to justice and forgiveness present 

in the Catechism was conducted through the analysis of thematic categorical content, 

indicating that the church evokes four majoritarian conceptions about justice, which are 

interconnected and are expressed in isolation: divine rectoral justice, distributive justice, 

commutative justice, and social justice. As for conceptions of forgiveness, the Catechism 

presents three main conceptions: forgiveness as participation in divine grace, forgiveness as 

recognition of human fallibility, and forgiveness as an expression of compassionate love. 

From the empirical study, 30 priests from the Archdiocese of Paraíba participated. As 

instruments, a bioemographic questionnaire and a questionnaire composed of two moral 

dilemmas were used, the first one aimed at identifying the dominant stages of the thought of 

justice and the second one aimed at identifying the dominant stages of the reasoning of 

forgiveness. The predominant use of justice reasoning based on the valorisation of the 

obedience to the law or the conventions for the maintenance of the social order (stage 4 in 

Kohlberg's typology) and reasoning based on the understanding that people have individual 

rights, it being possible, through legal channels and democratic agreements, to change laws or 

morals that are eventually unjust (stage 5). Both reasonings find support in catechetical 

orientations, which can both elicit strictly legalistic thoughts and reasonings that transcend the 

conventional limit of law. For the reasoning of forgiveness, stages 3 (in the Enright 

classification) were dominant, which is in line with the expectations of the belonging group; 

followed by stage 2.5, based on moral compensation exemplified in the apology and 

attitudinal change of the offender. These reasonings follow in the direction of the idea, 

evidenced by the Catechism, that forgiveness is the recognition of error, the excuses, the 

visible signs of repentance, and the commitment to change of behavior. Spearman's 

correlation test has shown a significant relationship between reasoning of justice and 

reasoning for forgiveness, indicating that when the thought of justice advances, the thought of 

forgiveness also advances to some degree. Through a non-parametric test of Mann Whitney 

U, it has been found that priests who coordinate parishes with active, socially engaged 

pastoral programs present more advanced reasoning and justice reasoning, presumably to 

know and consider the needs attenuating circumstances and the perspective of people before 

issuing judgments of justice and forgiveness. Regarding the content of the answers of the 



 
 

priests on the question "What does justice mean?", The most frequent categories - "equality", 

"rights and duties", "complying with the law" and "social balance" - are aligned with the 

constant conceptions of justice in the doctrinal text of the Catechism of the Catholic Church 

and corroborate the predominance of the use of stages 4 and 5 of thought of justice, based, 

respectively, on the enthronement of the law as an inviolable entity and on the reworking of 

laws, through democratic contractual procedures, in order to to maximize overall well-being. 

Regarding the answers to the question "What does it mean to forgive?", Most priests, in 

keeping with the conceptions of forgiveness evoked by the Catechism, emphasized the 

reduction / interruption of negative feelings and affections elicited by heartache, recognition 

of the fallible nature of human, forgiveness as a credit of trust and as an attitude that expresses 

love, giving and compassion. In general, we identified a great compatibility between the 

reasoning of the participants and the discursive content of the catechetical text, suggesting the 

confirmation of the thesis proposed in the present study. 

 

Keywords: Moral reasoning of justice, moral reasoning of pardon, priests, Catechism of the 

Catholic Church. 
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Introdução 
 

Na década de 1990, os psicólogos estadunidenses Anne Colby e Willian Damon 

conduziram um estudo de notável valor heurístico para a psicologia da moral. Tratou-se de 

um estudo com 23 participantes estadunidenses, identificados como pessoas de extraordinário 

compromisso moral. Com base em indicações formuladas por especialistas estudiosos da 

moral (filósofos, teólogos e psicólogos), os critérios definidores de tal compromisso foram: 1) 

compromisso sustentado em princípios que incluem um respeito generalizado pela 

humanidade; 2) disposição para agir de acordo com os próprios princípios morais; 3) 

disposição para arriscar os próprios interesses em função dos próprios princípios morais; 4) 

tendência para ser inspirador para as outras pessoas e, assim, guiá-las para a ação moral; e 5) 

senso de humildade realista sobre a própria importância (Colby & Damon, 1992, p. 29). 

As análises qualitativas sugeriram vários processos significativos no desenvolvimento 

e na manutenção da exemplaridade moral, mas um achado foi particularmente surpreendente e 

provocativo: quase 80% dos participantes atribuíram seu compromisso moral às suas 

afiliações religiosas, que eram bastante diversificadas. Esse achado fortuito, de fato, 

surpreendeu, uma vez que os critérios pré-estabelecidos pelos estudiosos não refletiam 

abertamente uma natureza religiosa ou espiritual. Apesar das simplificações metodológicas, 

reconhecidas pelos próprios autores, o estudo se revestiu de considerável fecundidade 

epistemológica ao avigorar o interesse empírico da psicologia pelas interconexões entre moral 

e religião/religiosidade (Day & Naedts, 1995). Desde então, os estudos empíricos têm 

mostrado cada vez mais que a experiência religiosa emerge consistentemente como 

contribuinte relevante para o desenvolvimento moral do indivíduo (Mullet & Girard, 1999; 

Rye et al., 2000). 

Embora apontem que o desenvolvimento moral também está relacionado com a 

experiência religiosa, os estudos, na psicologia do desenvolvimento, têm sido especialmente 
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lacunares no tocante a análises mais rigorosas dessa relação (Rest, Narvaez, Bebeau, & 

Thoma, 1999; Mullet et al., 2003; Day, 2009). Esse tipo de análise, pela complexidade que 

seu objeto apresenta, parece exigir um quadro de referências no qual se entrecruzam 

argumentos domiciliados em vários domínios do conhecimento. Assim, elaborado a partir de 

reflexões psicológicas, filosóficas e teológicas, o presente estudo tem a preocupação premente 

de contribuir com uma base analítica mais substancial, a pretexto de se entender como se 

fundamentam os pensamentos morais de justiça e de perdão nas pessoas que dedicam as suas 

vidas à religião. Para tanto, analisando especificamente o universo do catolicismo e lançando 

luz sobre a justiça e o perdão enquanto virtudes morais e de desenvolvimento, postula-se o 

argumento de tese de que os raciocínios morais de justiça e de perdão de padres estão 

apoiados nas orientações doutrinárias do Catecismo da Igreja Católica. Isto porque a 

força doutrinal conservada no Catecismo, texto de exposição dos conteúdos essenciais a 

respeito da fé e da moral no âmbito católico, parece guiar o avanço moral dos seus seguidores.  

Alinhada aos estudos realizados pelo Núcleo de Pesquisas em Desenvolvimento 

Sociomoral (NPDSM/UFPB), que têm relacionado processos de socialização (parental, 

escolar, religiosa etc.), julgamentos e disposições sociomorais de justiça e perdão (cognições) 

e desenvolvimento social, esta tese possui como objetivo geral verificar os raciocínios 

morais de justiça e de perdão em padres e sua relação com os ensinamentos prático-

doutrinais do Catecismo da Igreja Católica referentes à justiça e ao perdão. Tal propósito 

se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar os estágios de raciocínios de justiça e de perdão dominantes em padres;  

b) Verificar a relação entre raciocínios de justiça e raciocínios de perdão nos 

participantes; 

c) Verificar se existem diferenças nos raciocínios de justiça e de perdão dos padres 

com diferentes tipos de liderança pastoral. Cabe a ressalva de que, mesmo não 
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refletindo diretamente a tese defendida neste estudo, optamos por investigar 

empiricamente os raciocínios morais dos padres em função do tipo de programa 

pastoral por eles conduzido, posto que, conforme pontua a literatura, o contato com 

realidades sociais diferentes tende a suscitar usos de pensamentos morais também 

diferentes. 

d) Analisar as definições de justiça e de perdão apresentadas pelos padres; 

e) Analisar o conteúdo dos temas da justiça e do perdão presentes no Catecismo da 

Igreja Católica. 

Justificamos a escolha pelos padres por entendê-los como figuras sociais influentes 

cujas orientações tendem a ser assimiladas pelos membros da comunidade católica, 

repercutindo-se não apenas no domínio catequético-doutrinário, mas também nas esferas 

política, social e moral. Para verificarmos empiricamente a relação entre liderança pastoral e 

raciocínios morais, o conjunto dos padres participantes, lotados na Arquidiocese da Paraíba, 

foi dividido em dois grupos, tomando-se como critério o engajamento social de suas 

paróquias, manifestado pela existência de pastorais sociais: aquelas que buscam concretizar 

ações sociotransformadoras diante de situações reais de marginalização ou vulnerabilidade. 

Correlativamente a esse objetivo, temos a hipótese de que padres que coordenam paróquias 

com programas pastorais ativos, socialmente engajados, apresentam raciocínios de justiça e de 

perdão mais complexos (avançados), dado que, presume-se, eles conhecem proximamente o 

contexto social e consideram as necessidades particulares, as circunstâncias atenuantes e a 

perspectiva das pessoas antes de emitirem julgamentos de justiça e de perdão. 

Este estudo da justiça e do perdão no universo da moral toma uma abordagem 

explicitamente interdisciplinar, interfaceando os domínios da filosofia, da teologia e da 

psicologia. Nosso esforço em explorar os referidos temas cruzando os limites disciplinares 

inevitavelmente levanta desafios consideráveis. Há um desafio de natureza hermenêutica 
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voltado particularmente para a interpretação dos textos filosóficos e teológicos evocados neste 

estudo. Compreender pensamentos filosóficos peculiares, complexos e, por vezes, conflitantes 

entre si sem ter uma formação em filosofia, assim como percorrer textos teológicos e acessar 

arcabouços doutrinários sem um amplo domínio de métodos exegéticos, torna a nossa 

empreitada ainda mais árdua. Outro importante desafio reside em se precisar um ponto de 

articulação entre os três campos do conhecimento conjugados.  

A despeito de apresentarem teorias, discursos e métodos investigativos singulares e de 

assentarem suas perspectivas em bases epistemológicas reconhecidamente diferentes, a 

filosofia, a teologia e a psicologia encontram na moral e, especialmente, na justiça e no 

perdão um campo de reflexão comum às três orientações, um objeto compartilhado. Cada 

disciplina ilumina esse campo com seus próprios pressupostos e conceitos, descobrindo os 

seus limites e a insuficiência de suas categorias. Em razão desse lugar fronteiriço ocupado 

pela moralidade, os principais autores consultados – Lawrence Kohlberg e Robert Enright – 

também “invadiram” as disciplinas vizinhas e retornam à matriz inicial que lhe deu origem – a 

psicologia – para discutir e repensar exaustivamente a justiça e o perdão. 

Ocorre que apenas dizer que a moral se coloca transversalmente aos domínios 

especificados não nos aponta ainda para um suporte articulatório preciso adotado nesta tese. A 

relacionalidade entre os três domínios está presente, de certa forma, no universo das teorias 

psicológicas que darão inteligibilidade aos dados empíricos deste estudo. É certo que se 

notabiliza mais claramente o entrosamento entre as reflexões filosóficas e as investigações 

empírico-psicológicas de que se servem as teorias de Kohlberg e de Enright. De um lado, 

Kohlberg recorre a Aristóteles, Kant e Rawls para justificar filosoficamente a sua teoria dos 

seis estágios e a construção da moralidade com base no conceito de justiça, que pressupõe que 

o indivíduo seja capaz de equilibrar os seus interesses e pontos de vista com o os interesses 

mais gerais da sociedade. De outro lado, Enright procurou também na filosofia de Joanna 
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North inspiração para o seu trabalho científico-experimental sobre o perdão. Advertimos, 

ademais, que mesmo não sendo diretamente referidas por Enright, vislumbramos nas 

filosofias de Arendt, Derrida, Jankélévitch e Ricoeur possibilidades de adensamentos 

reflexivos atinentes à questão do perdão. 

Se a interface entre a filosofia e a psicologia da moral é mais evidente, o elemento de 

articulação entre as teorias de Kohlberg e de Enright e a teologia se faz menos notável. O fato 

é que não identificamos, em ambas as teorias, claras suposições teológicas, mas intuições, 

concretizadas nos estudos empíricos, de que religião/religiosidade constituem variáveis 

importantes para compreensão do avanço moral das pessoas. Kohlberg argumenta, inclusive, 

que a moralidade transcende os princípios de justiça na direção de experiências de natureza 

metafísica e religiosa. No modelo de Enright, por sua vez, verifica-se a possibilidade do 

perdão como uma obrigação social que se fundamenta na autoridade das instituições 

religiosas. 

Entende-se que, em um mundo onde estranhos sensos de justiça e o aparente eclipse 

da possibilidade do perdão parecem comandar as ações das pessoas; em um momento que 

testemunha dramáticos conflitos relacionados ao modo de viver a religião e a religiosidade 

capazes de sustentar práticas de intolerância, ódio e terrorismo; em um contexto cujas 

relações – líquidas, conforme sugere Zygmunt Bauman – se diluem diante de qualquer 

conflito ou frente a quaisquer inconvenientes; e, por fim, em uma sociedade profundamente 

injusta marcada pelo gritante desequilíbrio na distribuição de seus bens e valores, assim como 

pelos discursos odientos e desqualificadores resultantes de uma tenaz dificuldade de 

reconhecer o outro na sua condição de dignidade, abordar o tema da justiça e do perdão 

parece-nos decididamente relevante social e academicamente. Afinal, a justiça e o perdão 

inauguram possibilidades éticas de aceitação do diferente, de consideração pelo caráter falível 

do humano e da tomada de perspectiva do outro.  
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A princípio, cumpre ressaltar que esta tese não defende uma religião e não tem por 

meta atacar nenhuma. Nossa pretensão é adensar a reflexão sobre a dimensão moral dos 

indivíduos, os quais, em sua maioria, pertencem a universos onde a religião ainda tem 

relevância. É pertinente observar, por exemplo, que os monoteísmos abraâmicos – judaísmo, 

cristianismo e islamismo – são religiões moralistas, as quais, produzindo códigos e decálogos 

e exaltando virtudes morais, como a justiça e o perdão, embasam grande parte dos 

comportamentos morais atuais, inclusive dos não-religiosos (Bordignon, 2015). Basta 

recordar, por exemplo, que o perdão jurídico, as propostas de juntas conciliadoras, a 

prescrição dos delitos e outros elementos jurisdicionais atuais nascem e crescem à sombra de 

estruturas religiosas (Pacheco, 1982). Ocorre que, a despeito da crença de cada um, o 

pensamento religioso segue vigoroso no chamado mundo pós-moderno (Lyotard, 2011). 

No presente estudo, o cristianismo constitui a matriz religiosa de referência, pelas 

seguintes razões:  

Primeira razão: o cristianismo é a religião predominante nas sociedades ocidentais, 

participando organicamente de sua formação moral. Entre as religiões monoteístas, o 

cristianismo é a que conta com maior número de fiéis e a que está mais difundida em todo o 

mundo (Damião, 2003). Estima-se que cerca de 2,18 bilhões de pessoas (31,7% da população 

mundial) pertencem ao cristianismo. De acordo com o Censo de 2010, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), 86,8% (175 milhões de pessoas) da população brasileira se 

declaram cristãos. Pelas razões históricas e estatísticas consideradas, não seria exagero 

ponderar que, no mundo ocidental, a formação sociomoral se confunde, com poucas reservas, 

com a formação religiosa cristã.  

Segunda razão: o cristianismo possui uma abordagem hermenêutica inédita, original e 

revolucionária da lei e da justiça enquanto virtude. Várias passagens evangélicas oferecem 

demonstrações incontroversas de que, no universo cristão, a autoridade moral não reside na 
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irrestrita observância da lei, mas no amor a Deus e ao outro e na justiça caridosa, ainda que 

desobediente (Quadros, 2011). De acordo com este autor, Jesus institui uma nova moralidade 

universalizante, na qual a lei e a justiça só têm valência moral estando sob o escrutínio do 

amor e da misericórdia. Aliás, o grande legado doutrinário do cristianismo é a proclamação do 

domínio da misericórdia sobre a frieza da lei, do amor sobre a fidelidade literal ao texto e da 

justiça com compaixão sobre a justiça vicariamente condenatória. Por adotar, em tese, uma 

perspectiva sociomoral avançada em que as leis e os acordos sociais só são moralmente 

válidos se derivam de princípios universalizáveis, a acepção cristã da moralidade desperta 

interesse dos estudiosos do desenvolvimento moral. 

Terceira razão: o cristianismo confere, além da justiça, uma tônica ao amor e ao 

perdão como pontos altos de sua prática. Enquanto ideal moral, o amor no pensamento cristão 

é uma proposta universal arrebatadora e o perdão vem acoplado a essa ideia. De acordo com a 

tradição neotestamentária, o amor é um dom que deve ser dado sem distinção de pessoas 

(Quadros, 2011). Eis o diferencial dessa proposta: não se ama alguém por ser bom, mas por 

ser, desinteressadamente. Amar quem nos ama é comum. O político inidôneo, o assassino 

impetuoso, o cínico contumaz; todos amam seus filhos. Contudo, amar, perdoar e fazer o bem 

a quem nos ofendeu são gestos de grandeza moral diante da fraqueza, da falibilidade e do 

embaraço humanos. Note-se, ademais, nos ensinamentos cristãos, que existe sempre uma 

preocupação com a vaidade moral que pode ladear o perdão e que se coloca nos seguintes 

termos: se meu ofensor, que me traiu, é um pecador sorrateiro, por antítese, eu, que fui fiel, 

sou um virtuoso confesso, ou assim me vejo, perdoo e me envaideço. Portanto, há uma 

exuberância quase malévola na virtude que nasce da crítica da falha do outro. Para o 

cristianismo, como lembra Karnal (2014), perdoar é equivaler, é tomar a perspectiva do outro; 

perdoar não é dizer “eu sou melhor”, mas é reconhecer-se falível. Exatamente por não ser 
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melhor, é que se pode oferecer o perdão. Trata-se de uma visão do perdão que se 

compatibiliza com um dos modelos teóricos priorizados nesta tese. 

Ainda que feito sob a forma de adendo, parece-nos oportuno apresentar um 

pensamento minimamente dialético diante do objeto que investigamos. Até o momento, 

descrevemos o universo do cristianismo apenas a partir de seus pontos positivos ou das 

virtudes que ele insistentemente proclama. Convém lançarmos luz sobre algumas críticas 

endereçadas ao cristianismo. As críticas incluem interpretações bíblicas eticamente 

questionáveis que têm sido usadas historicamente para justificar práticas e comportamentos 

vistos, pelos críticos, como claramente erráticos, tais como: colonialismo, subjugação das 

mulheres, intolerância religiosa, suporte à instituição da escravidão e condenação da 

homossexualidade (Valls, 2007). Uma das críticas mais fervorosas e incisivas contra o 

cristianismo foi feita pelo filósofo Friedrich Nietzsche, para quem o cristianismo é a negação 

da vida, dos prazeres, pois se opõe aos instintos, considerando-os pecados, pervertendo o 

humano. Para Nietzsche, o cristianismo infundiu a moral degenerante dos fracos, dos 

ressentidos, dos submissos, colocando-os como superiores em outra vida, no além, enquanto 

que os fortes, os de espíritos livres, que aqui são poderosos e lutam para manter a vida, terão 

como prêmio a eternidade miserável. Nesse sentido, para o filósofo, o cristianismo, que tem 

feito triunfar os fracos sobre os fortes, vulgarizou o platonismo e tornou-se ele próprio um 

platonismo para o povo, uma religião da decadência (Nietzsche, 2001). 

É conveniente destacar que, no curso de sua evolução histórica, o cristianismo 

originou três grandes ramificações: a Igreja Católica, as igrejas protestantes/evangélicas e as 

igrejas ortodoxas. Embora divirjam em importantes aspectos doutrinários, essas três vertentes 

permanecem irmanadas por sua crença no caráter divino da revelação de Jesus, na existência 

de um Deus trinitário e nos princípios essenciais cristãos: amor a Deus sobre todas as coisas, 

traduzido necessariamente no amor ao próximo, e a fé na chegada do Reino de Deus. Além 
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disso, os três ramos do cristianismo adotam um mesmo livro sagrado, a Bíblia1, e acrescentam 

ao Antigo Testamento judaico o Novo Testamento, que compreende os Evangelhos e outros 

livros escritos em momentos diferentes e por vários autores (Damião, 2003).  

Nosso enfoque será dado ao Catolicismo por ser a vertente religiosa predominante na 

formação moral e histórica do povo brasileiro, em geral, e da população paraibana, em 

particular. O Catolicismo tem sido a principal denominação religiosa do Brasil desde o século 

XVI e lançou profundas raízes na sociedade, exercendo grande influência nos aspectos 

políticos, sociais, culturais e morais dos brasileiros. Segundo dados do IBGE (2010), o Brasil 

é o país com o maior número de católicos no mundo (127 milhões, equivalentes a 11,7% da 

população mundial e a 62% da população nacional), apesar do notável decréscimo na 

participação de católicos na população brasileira, principalmente a partir da década de 1990. 

Na distribuição percentual por Estados da Federação, o Estado da Paraíba aparece em terceiro 

lugar: 80,25% da população se declaram católicos. À sua frente se encontram o Estado do 

Piauí, com 87, 93% de católicos; e o Estado do Ceará, com 81,08%.  

Outro aspecto importante na escolha do Catolicismo como domínio de investigação é a 

existência de textos específicos de exposição doutrinal, o que facilita a sua compreensão. O 

principal deles é o Catecismo da Igreja Católica, que tem por objetivo apresentar uma 

exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica a 

respeito da fé e da moral. Esta moral, ao contrário do que frequentemente se difunde, não 

consiste, ao menos em tese, em um conjunto de normas anacrônicas, idealizadas e 

incompatíveis com o mundo contemporâneo, arbitrariamente elaboradas e impostas pela 

Igreja aos seus seguidores. Com efeito, à luz do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965), 

                                                           
1 A Bíblia usada pelos católicos é diferente da adotada pelos evangélicos. A diferença está no Antigo Testamento 

e ocorre porque, durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero e seus adeptos decidiram por excluir os livros 

Tobias, Judite, I Macabeus, II Macabeus, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico (ou Sirácida). O Novo 

Testamento, que constitui o eixo e o cumprimento de toda a fé cristã, é exatamente igual, tanto para católicos 

quanto para protestantes, contendo os mesmos 27 livros, que vão do Evangelho de Mateus até o Livro do 

Apocalipse (Vimar, 2008). 
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reunião de eclesiásticos e teólogos para discutir o papel mais participativo da Igreja na vida 

social e adaptar a disciplina eclesiástica às condições do mundo moderno, o catecismo 

católico apresenta uma concepção de moral que, baseada na antropologia filosófica e, 

contrapondo-se a um entendimento da moral como um manual de regras de conduta, defende 

uma concepção de homem entendido em sua plenitude, inserido em seu tempo e aberto à 

participação da graça (Igreja Católica, 2000).  

Adentrando o campo da psicologia, os estudos sobre as virtudes da justiça e do perdão 

têm adquirido acentuada relevância, notadamente quando referidas ao desenvolvimento 

moral. Dentre as perspectivas que abordam a justiça, na psicologia, recebe destaque a teoria 

de Lawrence Kohlberg acerca da formação e desenvolvimento do julgamento moral. 

Kohlberg defende que a justiça é a essência da moralidade, de modo que os raciocínios morais 

são raciocínios de justiça. Sugere, também, que o desenvolvimento moral não se constitui 

simplesmente pela internalização de modelos culturais particulares oferecidos pela sociedade, 

mas por sucessivas reorganizações, lentas e graduais, no modo de raciocinar com relação às 

decisões morais (Kohlberg, 1984). Tal desenvolvimento ocorre por uma sequência de seis 

estágios e três níveis do julgamento moral, que avançam com a idade, iniciando com estágios 

mais primitivos, nos quais a justiça é orientada pela obediência à autoridade e pelo medo da 

punição, finalizando com estágios mais complexos, que reconhecem na justiça um princípio 

ético de respeito à dignidade humana e aos direitos universais. 

Kohlberg reconhece que, além da justiça, a moral também compreende a virtude 

agápica, ressaltada nos ensinamentos éticos cristãos (Kohlberg, 1984). Enquanto ideal moral, 

o amor ágape consiste na doação incondicional e desinteressada, expressa-se nas formas de 

caridade e misericórdia e pressupõe benevolência, complacência, compaixão e perdão 

(Quadros, 2011). Na concepção kohlberguiana, o amor agápico e a caridade complementam a 

justiça e a ela conferem a conotação de poder se tornar misericordiosa. No final de sua vida, 
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Kohlberg admitiu até a possibilidade de um sétimo estágio da moralidade respaldado em 

orientações ético-religiosas, que envolveria a construção de um senso de unidade com o ser, 

com a vida ou com Deus. “‘Por que ser moral?’, ‘Por que ser justo no mundo cheio de 

injustiça, sofrimento e morte?’, ‘Por que viver?’ e ‘Como encarar a morte?’” (Bordignon, 

2009, p. 95). As respostas a estas perguntas exigem das pessoas uma capacidade de raciocinar 

a partir de significados domiciliados em epistemologias metafísicas e religiosas.  

No que concerne ao tema do perdão, uma das importantes frentes de pesquisas 

psicológicas tem sido a do perdão interpessoal. Dentre as perspectivas teóricas mais referidas 

pela literatura, destaca-se um modelo sociocognitivo do pensamento moral do perdão, de 

Robert Enright, que defende a ideia de que perdoar envolve a substituição de atitudes 

negativas por outras mais positivas, orientadas para a compaixão e piedade, que podem 

permitir à pessoa ofendida ampliar sua avaliação ou sua maneira de pensar sobre a situação de 

injustiça, de modo que se torne flexível o suficiente para considerar o perdão como uma 

possibilidade. 

O sistema teórico desenvolvido por Enright compreende três modelos explicativos do 

perdão interpessoal: o modelo atitudinal do perdão, o modelo do processo do perdão e o 

modelo sociocognitivo do perdão. O modelo das atitudes apresenta o perdão como uma 

resposta psicológica composta por afetos, cognições e comportamentos. O modelo do 

processo do perdão considera as etapas percorridas entre a injustiça sofrida e a decisão de 

perdoar. O modelo sociocognitivo do perdão postula a existência de estágios qualitativamente 

diferentes do pensamento moral do perdão (Enright, Santos, & Al-Mabuk, 1989). Neste 

modelo, os estágios do pensamento do perdão são enquadrados analogamente à estrutura dos 

estágios do pensamento de justiça, proposta por Kohlberg (Abreu, 2013). O modelo 

sociocognitivo do perdão consiste no principal norte teórico desta tese, por ele ser o único a 
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abordar o perdão na perspectiva de desenvolvimento moral e por assentar o perdão no 

conjunto das virtudes humanas, relacionando-o com a justiça e com a compaixão. 

Estruturamos esta tese em oito capítulos, nos quais se revela nossa intenção de 

estabelecer com o leitor uma relação de crescente compreensão dos raciocínios morais de 

justiça e de perdão dos padres. 

O primeiro capítulo apresenta as perspectivas teóricas da psicologia do 

desenvolvimento moral pautadas na justiça. Damos atenção à abordagem de Jean Piaget e, 

principalmente, à perspectiva cognitivo-desenvolvimentista de Lawrence Kohlberg, que 

constitui, nesta tese, referência fundamental, quer pelo conjunto de trabalho empírico 

apresentado, quer pelo robusto modelo teórico oferecido. Apresentar as contribuições de 

Kohlberg nos impôs a necessidade preambular de conhecer os princípios filosóficos que lhe 

dão sustento epistemológico. Assim, antes de apresentarmos a teoria de Kohlberg sobre o 

desenvolvimento do julgamento moral, insistimos na fundamentação filosófica da questão da 

moral, revisitando aqueles sistemas filosóficos que estabelecem clara relação entre moral e 

justiça e lastreiam a psicologia moral de ênfase cognitiva, a saber, a ética das virtudes, de 

Aristóteles, representante maior do pensamento moral grego; e a ética do dever, de Immanuel 

Kant, representante maior do pensamento moral moderno. 

O segundo capítulo investiga o perdão associado a uma perspectiva moral 

desenvolvimentista e a um modelo de estágios do pensamento do perdão apresentado por 

Robert Enright. Com ele, pretendemos explorar o território labiríntico do perdão. Antes, à 

semelhança do que fizemos com o tema da justiça, percorremos itinerários diversos que 

convergem para o fenômeno do perdão. Não se trata apenas de um recurso metodológico, mas 

de um meio de enfrentar as dificuldades do estudo do perdão, que habita o lugar limítrofe das 

intersecções e se mostra nos domínios jurídicos, políticos, éticos, teológicos, filosóficos e 

científicos. 
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O terceiro capítulo aborda a doutrina do catolicismo resumida nos princípios 

professados e explicados nos sacramentos, dogmas e cultos da tradição cristã, e em 

variadíssimos documentos da Igreja, dos quais se destaca o Catecismo da Igreja Católica 

(CIC). Relativamente ao domínio da moral, a doutrina católica acredita que a dignidade da 

pessoa humana e a liberdade são princípios que fazem do homem um sujeito moral. Defende 

que a dignidade moral do homem se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de 

Deus, realiza-se em sua vocação à bem-aventurança cristã e não deve ser orientada por 

coerção ou mero impulso interno, mas patrocinada por escolhas livres e conscientes. A 

liberdade advém dessa dignidade e constitui um poder inalienável do homem, dado por Deus, 

para praticar atos deliberados e escolher entre o bem e o mal. A liberdade atinge a perfeição 

quando está orientada para Deus; quando a escolha é pela desobediência e pelo mal, 

estabelece-se um abuso da liberdade, que conduz à escravidão do pecado.  

O quarto capítulo apresenta o método utilizado, com a descrição dos participantes, 

instrumentos e procedimentos de coleta e análise dos dados. No quinto capítulo, é realizada 

uma análise de conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, abordando, especificamente, os 

temas da justiça e do perdão presentes nas suas orientações prático-doutrinais. O sexto 

capítulo refere-se à descrição dos resultados do estudo empírico. Os resultados são descritos 

em quatro seções: 1) análise dos estágios dominantes de justiça e de perdão; 2) análise da 

relação entre os raciocínios de justiça e de perdão; 3) análise desses estágios em função do 

tipo de liderança pastoral dos padres; e 4) análise das definições de justiça e de perdão dos 

participantes. 

No sétimo capítulo, são realizadas as discussões gerais, considerando-se os achados do 

estudo com os padres e a análise do Catecismo da Igreja Católica. O oitavo capítulo se ocupa 

das considerações finais, nas quais procuramos realçar as dificuldades enfrentadas e as 

potenciais contribuições oferecidas por esta tese.   
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Capítulo 1 
 

 A justiça como uma virtude moral e de desenvolvimento: considerações 

filosóficas e perspectivas psicológicas 

 

Neste capítulo, faremos uma apresentação das perspectivas teóricas da psicologia do 

desenvolvimento do raciocínio moral de justiça. Será conferida especial atenção à abordagem 

cognitivo-desenvolvimentista de Lawrence Kohlberg, por confiar à justiça um lugar de 

centralidade no desenvolvimento moral. A tarefa de apresentar as contribuições deste autor 

impõe a necessidade preliminar de descortinar os princípios científicos e filosóficos que lhe 

oferecem validade e referência fundamental. Nessa linha de raciocínio, entendemos que, 

principalmente, a investigação da moral deontológica kantiana, segundo a qual agir por dever 

é o modo de conferir à ação o valor moral, e os estudos de Piaget sobre a passagem da 

heteronomia para autonomia moral infantil, por exemplos, são de importância incontestável 

para qualquer pesquisa que tenha como tema o desenvolvimento moral. 

1.1. A fundamentação filosófica da questão da moral 

 

Talvez, a única afirmação genérica que pode ser feita em relação à moral é que ela 

designa um conjunto normativo de valores, juízos, ações e hábitos culturalmente 

determinados, temporalmente estabelecidos e presentes em todas as sociedades e grupos 

humanos. No entanto, apressamo-nos em admitir que tal generalização não se desdobra 

adiante. Isto porque a origem da moral, os fundamentos dos valores, a formulação dos juízos, 

as condições objetivas e subjetivas das ações morais, a definição do que é bom, justo, certo, 

devido, digno, e a justificação ideológica dos hábitos admitem explicações múltiplas que 

variam historicamente, validadas no seio das sucessivas tradições filosóficas, as quais radicam 

diferentes paradigmas epistemológicos (Reale, 1992). 
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Seguindo a linha argumentativa, aludida por Lourenço (1990), de que o estudo do 

desenvolvimento moral apela para a necessidade de uma reflexão sobre a moral, esta tese 

enfrenta a questão “o que é a moral?”, partindo de um quadro filosófico referencial para 

adentrar o campo da psicologia do desenvolvimento humano. Há duas razões substantivas 

para a escolha da filosofia como ponto de partida: a primeira refere-se à legitimidade e à 

validez da leitura filosófica original da moral. Nenhum outro domínio do saber reúne, como a 

filosofia, a radicalidade da reflexão (no sentido mesmo de investigar as raízes, os 

fundamentos), o rigor sistemático e a abrangência enunciativa sobre a questão da moral (Vaz, 

1999). A segunda razão diz respeito ao refinamento conceitual, ao exercício crítico e ao 

exame permanente de questões fronteiriças e controversas que o raciocínio filosófico pode 

oferecer ao enquadramento epistemológico da psicologia do desenvolvimento, notadamente à 

perspectiva que analisa a moralidade como uma manifestação da dimensão cognitiva centrada 

na justiça como princípio moral básico.  

A moral, enquanto normatividade contingente, transforma-se periodicamente, posto 

que é sempre condicionada a conjunturas contextuais. No entender de Vasquez (2002), uma 

mudança radical na estrutura social provoca mudanças nos fundamentos da moral, 

ressaltando-se, portanto, o predicado social da moralidade. É justamente o seu caráter 

histórico-contextual que nos permite falar em moral grega clássica, moral cristã, moral 

moderna e assim por diante. Contudo, não obstante às mudanças de contexto, conteúdo e 

estrutura das normas morais sociais, a função da moral se conserva como regulação das 

relações humanas, com o objetivo de manter e garantir uma determinada ordem social.  

Filosoficamente, o campo da reflexão sistemática dos princípios orientadores dos 

comportamentos morais efetivos é denominado ética ou ciência da moral. De acordo com 

Russ (1999), a ética, ainda que não se concentrasse em um corpo organizado de princípios 

teóricos racionais, sempre esteve presente em todas as sociedades e culturas, buscando 
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orientar a conduta do homem como um ser integrante de um Cosmo, de um Estado e/ou de 

um grupo social-religioso. Desde a Grécia Antiga à contemporaneidade, a ética foi discutida, 

reelaborada e referenciada por muitos filósofos. Não temos a pretensão de rememorar todos 

os sistemas ético-filosóficos, pois significaria, com o risco de reduzi-los à trivialidade ou à 

excessiva abreviação, aventurar-se pelo complexo itinerário metodológico, epistêmico e 

sistemático do saber ético. Nossa intenção, vale dizer, é revisitar aqueles sistemas filosóficos 

que estabelecem clara relação entre moral e justiça e lastreiam a psicologia moral de ênfase 

cognitiva. Nessa perspectiva, os dois grandes sistemas filosóficos que dominam o pensamento 

moral ocidental, e aos quais dedicaremos uma argumentação mais pormenorizada, são: a ética 

das virtudes, de Aristóteles, representante maior do pensamento moral grego; e a ética do 

dever, de Immanuel Kant, representante maior do pensamento moral moderno. Entendemos 

que ao tentar compreender esses sistemas não estamos apenas fazendo um exercício 

filosófico; estamos examinando alguns pressupostos-chave implícitos em nossa vida pública 

contemporânea.  

1.1.1. A ética das virtudes: o pensamento grego antigo 

A ética grega antiga, por todos os seus grandes modelos (sofista, socrático-platônico, 

aristotélico, epicurista e estoico), marcou decisivamente o modo ocidental de pensar. Na 

concepção de Vaz (1999), os aspectos eudaimônico e teleológico da ética grega constituem a 

ideia diretriz na qual se entrecruzam todos os modelos acima citados. O caráter eudaimônico 

da ética, segundo os gregos, significa que a felicidade (sobretudo a coletiva), resultante da 

vida virtuosa, traduz o mais soberano fim ético. Nesse cenário, a vida boa e virtuosa seria a 

vida feliz. Aristóteles, a este respeito, conjectura: “Dizem ser esse fim a felicidade e 

identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz” (Aristóteles, 1996, p. 86). Por sua vez, 

o traço teleológico ou finalístico da ética grega condiciona a ação humana aos seus fins, 

considerando que toda ação humana tende a um fim último ou bem. Entre os gregos clássicos, 
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a despeito das divergências entre as várias correntes filosóficas, insurge como ideia comum 

que a finalidade última e o Bem supremo do homem é a felicidade, à qual todos os homens 

devem se sentir definitivamente compelidos (Vaz, 1999). 

Em termos de ética grega clássica, Aristóteles se destaca como o filósofo mais icônico, 

sendo o que mais fortemente inspirou o pensamento ético ocidental (Reale, 1992). Diz-se que 

Aristóteles é o grande fundador e sistematizador da ética como “ciência prática”, em 

contraposição à ética como “ciência teórica”, intentada por Platão. O procedimento 

metodológico, em Aristóteles, é bem diferente daquele método matemático exato de Platão. 

Discordando de Platão, apesar da inegável influência dele recebida, Aristóteles entende que a 

reflexão ética não pode partir do abstrato, do teórico, do incondicionado, mas deve ser o 

prefácio a práxis (ética aplicada), emergindo da experiência ético-prática, conectada direta e 

necessariamente à vida política (Vasquez, 2002). 

O pensamento ético aristotélico é desenvolvido, principalmente, na obra Ética a 

Nicômaco, que muitos consideram o livro de moral mais representativo da antiguidade grega. 

Nessa obra, Aristóteles apresenta uma ética nitidamente teleológica ao defender que cada 

coisa no universo, que é cósmico (ordenado), possui uma finalidade para ali estar. Para 

Aristóteles, a razão de ser das coisas estaria na sua finalidade, os fins estariam domiciliados 

na natureza do ser, inscritos nela (Aristóteles, 1996). Logo, poder-se-ia dizer, para fins de 

exemplos, que a razão de ser da água é hidratar, que a razão de ser do joelho é dobrar-se, que 

a razão de ser do olho é ver. Existe, portanto, nesse pensamento, uma explicação causal-

finalista das coisas.  

Relativamente ao homem, surge a grande pergunta do pensamento aristotélico, que é a 

pergunta ética no seu sentido mais amplo: “O que a vida do homem tem que ter para ser boa?” 

De acordo com Aristóteles, a vida será boa quando cumprir de forma plena a sua finalidade 

cósmica. Como saber, então, qual é a finalidade do homem? Resposta de Aristóteles: para 
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descobrir a sua finalidade, o homem precisa se conhecer, identificar seus atributos, aquilo que 

há de mais destacado em si mesmo. Exatamente aquilo que há de melhor em cada ser humano 

abriga a sua finalidade. Esses atributos podem ser chamados de talentos, disposições, dons, 

elementos de vocação. Aristóteles, porém, chamava-os de virtudes. Deste modo, a resposta da 

finalidade de cada ser humano estaria nas suas virtudes. São as virtudes, portanto, um sinal 

cósmico que aponta qual o lugar de cada ser humano no universo (Aristóteles, 1996). Nota-se, 

assim, que a noção grega de virtude tem um significado distinto do que se designa, por 

exemplo, por virtude em um contexto cultural cristão, no qual o virtuoso é a aquele que atinge 

certo nível de graça (Quadros, 2011).  

Na ética aristotélica, a vida boa implica identificar as virtudes, colocá-las a serviço da 

vida e desenvolvê-las com excelência. Dotado de razão, o homem carrega consigo toda a 

potencialidade de ser virtuoso e moralmente digno. Vale esclarecer que, para os gregos, a 

dignidade moral consistia em identificar, desenvolver e buscar a excelência nas próprias 

virtudes. Isto se torna, a tal ponto, um requisito para o homem viver dignamente que o fato de 

ele não desenvolver as próprias disposições naturais constitui um erro moral (Reale, 1992; 

Perine, 2006). Dito de modo mais claro: a dignidade moral coincide com o pleno 

desenvolvimento das virtudes, com a maximização do que a natureza nos propõe a fim de 

alcançarmos a felicidade ou eudaimonia. 

Em Ética a Nicômaco, Aristóteles faz a distinção entre duas classes de virtudes: 

virtudes dianoéticas ou do intelecto e virtudes éticas ou morais. As virtudes dianoéticas ou do 

intelecto se referem: ao intelecto especulativo, que nos permite contemplar as coisas 

necessárias e imutáveis; e ao intelecto prático, que nos permite contemplar, calcular e 

deliberar sobre as coisas passíveis de variação. Aristóteles, à luz dessa diferença, diz que a 

típica virtude especulativa é a sabedoria (sophia), enquanto que as típicas virtudes do intelecto 

prático são a arte (téchne) e a prudência (phrónesis). A arte diz respeito ao campo do fazer e 
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decorre da racionalidade produtiva, a prudência diz respeito à ação no campo da ética e da 

política e decorre da racionalidade deliberativa (Aristóteles, 1996; Reale, 1992). As virtudes 

éticas ou morais têm a sua origem no hábito. Nascem, desenvolvem-se e se aperfeiçoam na 

prática. Segundo Aristóteles, pela natureza, somos potencialmente capazes de formar os 

hábitos e, mediante o exercício, traduzimos essa potencialidade em atualidade: “Tornamo-nos 

justos ao praticar ações justas, comedidos ao praticar ações comedidas, corajosos ao praticar 

ações corajosas” (Aristóteles, 1103a-1103b, como citado em Sandel, 2015, p. 244).  

Definir a natureza comum de todas as virtudes éticas é primordial, pois dizer apenas 

como as adquirimos e as possuímos não nos diz ainda em que elas consistem. Para Aristóteles 

(1996), nunca há virtude quando há exagero ou falta. Sendo assim, a virtude é a justa 

proporção (justa medida), a via do meio entre dois extremos. Precisamente, a virtude ética 

consiste na mediania entre dois vícios, dos quais um é por carência e o outro é por excesso. 

Na obra Ética a Eudemo, Aristóteles fornece um elenco de virtudes e vícios, tais como: “A 

mansidão é a via média entre a iracúndia e a impassibilidade. (...) A coragem é a via média 

entre a temeridade e a covardia. (...) A justiça é a via média entre o ganho e a perda” 

(Aristóteles, s/d, como citado em Reale, 1992, p. 107). 

Refere Aristóteles que a justiça representa a síntese ideal de todos os valores morais 

porque compreende todas as outras virtudes e porque quem a possui não só pode aplicá-la em 

relação a si próprio, mas, principalmente, em relação aos outros. Assim, enquanto virtude 

ética orientada para o outro, a justiça harmoniza a vida coletiva, preservando ou restaurando 

as relações sociais na polis. Afinal, no pensamento aristotélico, ética e política implicam-se 

mutuamente. Aristóteles reforça seu entendimento da justiça como virtude máxima no 

seguinte trecho: “(...) a justiça é muitas vezes considerada a mais elevada forma de excelência 

moral, e ‘nem a estrela vespertina nem a matutina são tão admiráveis; e proverbialmente ‘na 

justiça estão compreendidas todas as virtudes’” (Aristóteles, 1996, p. 195). Convém enfatizar 
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que, na concepção grega antiga, a justiça (dike ou dikaiosyne) é justeza ou ajustamento, isto é, 

articulação bem ajustada e harmônica com o todo. Essa concepção é defendida inicialmente 

por Platão, que trata o tema da justiça não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista 

ontológico num plano metafísico. Aristóteles, apesar de conservar em sua filosofia o sentido 

de justeza para a justiça, diz que esta só tem a sua presença percebida nas experiências ético-

prático-políticas das relações sociais (Vaz, 1999). 

Aristóteles nos apresenta uma classificação dos tipos de justiça e dos diferentes 

âmbitos a que eles se aplicam. De acordo com Russ (1999), essa classificação exerceu uma 

influência permanente nas teorias da justiça a partir de então. Muito esquematicamente, o 

filósofo opera uma distinção inicial entre justiça universal e justiça particular. A justiça 

universal é coextensiva à virtude como um todo, possuindo um caráter marcadamente 

normativo. A justiça particular é aquela em que o padrão do que é devido é dado pela noção 

de igualdade e interfere nas situações específicas para equilibrar ganhos e perdas que ocorrem 

nas relações sociais. A justiça particular, por seu turno, subdivide-se em justiça distributiva e 

justiça corretiva. A justiça distributiva é uma espécie de justiça que se “manifesta nas 

distribuições de honras, de riquezas ou de outras vantagens que são repartidas entre os 

membros de uma comunidade política” (Aristóteles, 1996, p. 162). Essa distribuição consiste 

propriamente em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais (igualdade 

geométrica, relativa), regulando-se pela proporcionalidade e baseando-se em critérios 

subjetivos, meritórios (características de quem recebe e natureza da coisa distribuída). A 

justiça corretiva, também denominada de equiparadora ou sinalagmática, tem lugar das 

transações sociais, tanto voluntárias (justiça comutativa) como involuntárias (justiça 

reparativa). Nessa acepção, a lei considera as partes como objetivamente iguais (igualdade 

aritmética, absoluta), questionando apenas se uma cometeu e se a outra sofreu determinada 

espécie de injustiça. O juiz, que, segundo Aristóteles, passa a personificar a noção do justo, 
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busca restabelecer a igualdade rompida por tal injustiça, tomando como instrumentos de 

retificação a pena e a indenização (Aristóteles, 1996). 

Com a derrocada do mundo antigo, a noção de virtude moral se altera. De um sentido 

claramente discernível como atualização bem-sucedida das disposições naturais de um ser, a 

virtude aparece, para os filósofos modernos e em especial para Immanuel Kant, de um modo 

exatamente inverso: como uma luta da liberdade contra a naturalidade humana, inclinada ao 

egoísmo (Vaz, 1999). Em síntese: enquanto que, para o pensamento clássico, a moral é um 

altar à natureza, é o cumprimento de um programa existencial definido pela natureza; para o 

pensamento moderno, a natureza se traduz em inclinações, desejos e apetites insaciáveis, 

muitas vezes incompatíveis com a coexistência pacífica. Nesta perspectiva então inédita, a 

natureza, pelo menos no plano moral, é mais maléfica do que benéfica, posto que egocêntrica. 

Diante destas condições, a moral, sob a égide da razão como mestre soberana da vontade livre 

e do respeito pelo outro como princípio supremo, transforma-se na capacidade, fundada no 

homem e não mais na ordem cósmica, de se desvencilhar das nossas tendências espontâneas e 

sensíveis quando estas nos desviam do bem comum. 

1.1.2. Ética moderna: Kant, a razão e o imperativo do dever 

 A modernidade ocidental testemunhou o nascimento de um novo paradigma ético, que 

se instalou na ruptura com o mundo antigo e anunciou o mundo contemporâneo, orientado 

para a desconstrução das ilusões da metafísica (Ferry, 2012). O protagonismo nessa transição 

é assumido por Immanuel Kant, que apresentou uma proposta revolucionária de formulação 

ética, baseada na razão e no imperativo do dever, uma das mais poderosas e influentes já 

feitas por um filósofo. A exposição mais completa de suas discussões sobre a moral Kant nos 

apresenta nas obras Fundamentação da metafísica dos costumes (1785) e Crítica da razão 

prática (1788). 
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 A compreensão do pensamento moral de Kant depende da identificação de duas 

rupturas importantes ou duas visões éticas às quais ele se opõe: a grega e a cristã. No final das 

contas, Kant elabora a sua filosofia ética situando-a nessa dupla rejeição. Por um lado, 

rebatendo a visão ético-cosmológica dos gregos, a filosofia kantiana sugere que o que confere 

dignidade moral ao homem não é o pleno desenvolvimento das virtudes, as quais podem estar 

a serviço do bem ou do mal, mas aquilo que Kant chama de “boa vontade” ou vontade 

desinteressada, para se referir à capacidade, determinada pela razão, de decisão do ser 

racional sobre o melhor uso dos talentos na vida prática (Kant, 1788/2011). Opera-se, com 

Kant, um descolamento entre a moral e as inclinações naturais, de modo que uma pessoa pode 

ser supertalentosa e moralmente indigna ou pouca talentosa e muito digna. Na ética kantiana, 

a razão garante ao homem, ao mesmo tempo, igualdade, conquanto que a capacidade de 

decidir é um atributo que participa da constituição de todos os humanos, e liberdade decisória 

necessária à ética. Exatamente porque somos livres é que somos iguais. Por outro lado, 

rejeitando a visão ético-teológica das grandes religiões, Kant, mesmo que a título pessoal 

permaneça cristão, recusa a ideia de que a moral deve sempre se basear em entidades 

supostamente superiores e externas à humanidade. É no homem, em sua razão e, sobretudo, 

naquela liberdade autônoma que funda a sua dignidade que é preciso basear o respeito que 

devemos uns aos outros, e não no medo ou na esperança suscitados por uma divindade. Não é 

que a religião cristã se tornou desnecessária do ponto de vista moral, o que ocorre, segundo 

Kant, é que o conteúdo teológico cristão não vem mais antes da ética, para fundá-la, mas 

depois, para lhe dar um sentido, acrescentando esperança ao dever e amor ao respeito (Ferry, 

2012). 

 A obra kantiana defende, insistentemente, a razão como um dos pilares da moral. 

Segundo Kant (1788/2011), não somos seres apenas sencientes, que obedecem aos estímulos 

de prazer e dor que recebemos dos nossos sentidos; somos também seres racionais, capazes de 
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pensar e de escolher independentemente dos ditames da natureza ou das inclinações sensíveis. 

É evidente que Kant não foi o primeiro filósofo a aludir à faculdade racional do homem. 

Contudo, a sua noção de razão é especialmente rigorosa. O conceito kantiano de razão não é o 

de uma razão instrumental (que nos permite identificar os meios para que possamos alcançar 

determinados objetivos), mas o de uma razão pura (transcendental), que cria a sua própria lei 

moral a despeito de quaisquer objetivos empíricos, transcende a determinação natural e 

comanda a vontade livre e desinteressada. Para Kant, a lei moral é um feito da capacidade 

legislativa da razão. Não se trata de uma lei concreta, que dependa de algo exterior a ela para 

fundamentá-la; trata-se de uma lei formal autônoma a priori cujo único fundamento é a razão: 

“A razão pura é por si só prática e dá (ao homem) uma lei universal, que chamamos de lei 

moral” (Kant, 1788/2011, p. 53). Assim, ditada pela consciência racional e livre, a lei moral é 

absolutamente insubordinada a condicionamentos e, assumindo a forma de um imperativo, 

ordena que devemos, em qualquer circunstância, cumprir o dever pelo dever. 

 A ética kantiana é também chamada de ética deontológica, uma vez que concede 

proeminência à ideia de dever como o centro da moralidade. Segundo Kant (1788/2011), uma 

ação só possui valor moral quando o cumprimento do dever, sem segundas intenções, é o 

único motivo em que ela se baseia. Nesse cenário ético, as consequências de uma ação não 

têm qualquer relevância para determinar o seu valor moral, sejam essas consequências boas 

ou más. Assim, é possível que uma ação tenha boas consequências, mas não tenha valor 

moral. Exemplos concretos: não roubar por receio de ser punido ou praticar preços justos 

apenas para manter ou aumentar a clientela. Estes e todos os exemplos a serem acrescentados 

no mesmo sentido apontam para a mesma ideia: só se reivindica o predicado de moral para 

uma ação quando o dever de praticá-la constitui seu único móvel. 

Em Kant, a lei moral, que exige cumprir o dever pelo puro e simples respeito pelo 

dever, tem a forma de um imperativo categórico, incondicional, desinteressado e absoluto. Por 
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imperativo categórico, Kant entende um princípio de conduta que se aplica à pessoa em 

virtude de sua natureza de ser racional e livre. Somente um imperativo categórico nesses 

termos é que pode ser considerado um imperativo da moralidade. As duas formulações do 

imperativo a que Kant dá mais importância são a fórmula da lei universal e a fórmula da 

humanidade. A primeira fórmula diz: “Aja apenas segundo uma máxima tal que possas querer 

ao mesmo tempo que se torne uma lei universal” (Kant, 1785/1974, p. 129). Kant considera 

que o indivíduo cumpre o imperativo categórico (equivalente a obedecer à lei moral ou a agir 

por dever) quando se orienta por um princípio que pode ser universalizado sem contradição. A 

segunda fórmula adverte: “Aja de tal maneira que use a humanidade, tanto na tua pessoa 

como na pessoa de outrem, sempre e simultaneamente como um fim e nunca apenas como 

meio” (Kant, 1785/1974, p. 135). Essa é a concepção da humanidade como um fim em si 

mesma, que proíbe instrumentalizar o ser humano. Para Kant, os seres humanos, na condição 

de racionais, têm valor intrínseco, absoluto, inquestionável, ou seja, dignidade e, por isto, são 

merecedores de respeito. Com essas duas formulações morais, Kant pretende mostrar que agir 

moralmente significa agir com a intenção de respeitar exclusivamente a norma geral que nos 

diz que devemos praticar apenas as ações que todos os outros possam ter como modelo a 

seguir e que tratam os outros como fins e nunca só como meios. 

Em toda a sua filosofia, Kant propõe que o sujeito racional outorgue a si mesmo a lei à 

qual deve obrigatoriamente obedecer. A capacidade de determinar a máxima do próprio agir 

do homem Kant chama de autonomia da vontade, que se estabelece como princípio supremo 

da moralidade. Desejos, inclinações, paixões, sentimentos, conformismo, coerções externas 

podem fundar qualquer outra coisa, exceto leis morais com valor universal. Para Kant, pela 

analogia dos contrários, uma vontade não autônoma ou heterônoma é aquela patologicamente 

afetada, determinada por causas alheias ao cumprimento do dever e, por conseguinte, sem 

valor moral. Só há, portanto, autonomia numa ação cuja máxima respeita a lei moral, 
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independentemente das contingências naturais ou sociais (Kant, 1785/1974). De acordo com 

Ferry (2012), a fundamentação autônoma da moralidade determina o cenário ético, imparcial 

e universalista da justiça. 

 Na Fundamentação da metafísica dos costumes, o filósofo desenvolve, dentre outras 

amplamente discutidas, uma consideração importante: a associação indissolúvel entre justiça e 

liberdade. As concepções de moralidade e liberdade emergentes dos escritos kantianos 

contêm fortes implicações sobre a justiça e suas aplicações práticas. Para Kant, “É justa toda 

ação cuja máxima permite ao livre arbítrio de cada um coexistir com a liberdade de todos os 

outros, segundo uma lei universal” (1785/1974, p. 104). Em seu entender, uma Constituição 

justa tem como objetivo harmonizar a liberdade de cada indivíduo com a liberdade de todos 

os demais, mediante um contrato social imaginário. Diferentemente de Hobbes, Locke e 

Rousseau, que pensam e conferem legitimidade a um contrato social real, Kant argumenta que 

uma Constituição justa deve se fundamentar num contrato imaginário de consenso coletivo. 

Isto por duas razões. A primeira é uma razão prática: é difícil provar, na remota história das 

nações, a existência realmente factual de um contrato social. A segunda é uma razão 

filosófica: assim como a lei moral não pode se basear em interesses e desejos individuais, os 

princípios da justiça não podem se basear nos interesses e desejos de uma comunidade. O 

simples fato de uma comunidade ter elaborado uma Constituição não garante que esta seja 

justa (Sandel, 2015). Kant não esclarece, porém, como seria efetivamente tal contrato 

imaginário, mas o caracteriza como “uma ideia da razão que pode forçar cada legislador a 

enquadrar as suas leis de forma que elas pareçam ter surgido da vontade unânime de uma 

nação inteira e obrigar cada cidadão a respeitá-las como se ele houvesse concordado com ela” 

(Sandel, 2015, p. 172). 

Coube ao filósofo estadunidense John Rawls, quase dois séculos mais tarde, tentar 

elucidar a que princípios de justiça o contrato social imaginário, intuído por Kant, daria 



42 

 

origem. É certo que Rawls pode ser considerado um herdeiro direto dos filósofos 

contratualistas, especialmente do universalismo kantiano, mas a sua proposta se afasta da dos 

modernos em muitos aspectos. Rawls não está preocupado em legitimar alguma forma de 

governo ou explicar como a sociedade teve a sua origem. A sua preocupação é apenas com o 

primado da justiça. Mais especificamente: com a justiça social por equidade, ou “o modo 

como as principais instituições sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e 

determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação social” (Ralws, 2008, p. 8). 

Ralws defende que em regimes de democracia constitucional, mas não só neles, cada pessoa 

detém uma inviolabilidade fundada na justiça, sobre a qual nem mesmo o bem comum da 

sociedade pode prevalecer. Assim sendo, numa sociedade justa, os direitos garantidos pela 

justiça não podem ser objetos de negociação política nem computados no cálculo de interesses 

sociais (Rawls, 2008). 

Atualmente, a abordagem das questões de moralidade e de justiça faz emergir uma 

série de polaridades e inevitavelmente levanta um problema de fundamentação: pressupõe-se 

um procedimento formal universalizável ou deve-se partir de uma perspectiva contextualista? 

Este problema tem contraposto universalistas (John Rawls, Jürgen Habermas, Karl Otto-Apel, 

Lawrence Kohlberg, Elliot Turiel, e James Rest) e comunitaristas (Charles Taylor, Michael 

Walzer, Alasdair MacIntyre e Michael Sandel). Nesse debate, o que está em jogo é a própria 

concepção de uma moral universalizável e prescritiva em constante conflito com os aspectos 

contingentes das formas de vida sociais e suas relações políticas (Sandel, 2015). 

É de uma obviedade quase desnecessária ressalvar que a filosofia não esgota, em sua 

reflexão, a problemática da moral, que exige uma mobilização multidisciplinar, isto é, 

pressupõe uma abordagem capaz de integrar várias óticas. Dentre elas, além da filosofia 

(Aristóteles, Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, Stuart Mill e Immanuel Kant), 

certamente assumem lugar privilegiado a sociologia da moral (Émile Durkheim, Theodor 
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Adorno e Zygmunt Bauman) e a psicologia moral construtivista (Jean Piaget, Lawrence 

Kohlberg, James Rest, Elliot Turiel, entre outros). Segundo Freitag (1992), essas perspectivas 

só podem se justificar no presente se contribuírem para uma resposta aos desafios atuais 

predominantemente de natureza ética. Trata-se de um movimento dialético, no qual esses 

domínios do conhecimento elucidam a moralidade e esta lhes assegura um espaço de 

justificação contemporânea. 

Advertimos que a presente tese se situa no campo da psicologia construtivista voltada 

para o desenvolvimento do raciocínio moral, o qual constitui uma área de profusa produção 

teórica e empírica.  

1.2. Diferentes paradigmas na psicologia do desenvolvimento  

Relativamente ao contexto teórico da psicologia do desenvolvimento, a diversidade de 

teorias se enquadra em paradigmas, que correspondem a determinados conjuntos de 

concepções, crenças e métodos, os quais, ancorados em bases epistemológicas distintas, 

permitem investigar um fenômeno, propondo explicações, premissas, princípios e deduções 

lógicas, coerentemente articuladas entre si (Coll, 2004). Cada paradigma oferece uma visão 

particular (e, evidentemente, limitada) do complexo e dinâmico processo de desenvolvimento. 

Green e Piel (2002) consideram três importantes paradigmas na psicologia do 

desenvolvimento: o endógeno, o exógeno e o construtivista. 

O paradigma endógeno explica o desenvolvimento a partir, predominantemente, de 

causas internas, genéticas, hereditárias e maturacionais. Na origem desse paradigma, está uma 

epistemologia racionalista baseada em princípios instituídos de maneira independente da 

experiência (Fosnot, 1998). No paradigma endógeno, concebe-se o desenvolvimento como o 

desdobramento de padrões relativamente fixos e relativamente imunes a pressões ambientais. 

Destaca-se a posição de Gesell, para quem a maturação constitui um fator decisivo de 
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desenvolvimento, determinando uma progressão e uma direção invariável. Segundo Gesell, a 

ontogênese humana pode ser concebida como uma replicação do desenvolvimento 

embrionário, uma vez que, em ambos os processos, a matriz de mudanças se conserva 

exatamente a mesma (Azevedo, 2010). Incluem-se também no paradigma endógeno outros 

exemplos, como a sociobiologia, de Edward Wilson; a psicolinguística, de Noam Chomsky; 

as ligações infantis, de Mary Ainsworth (Fosnot, 1998).  

No âmbito do paradigma exógeno, enfatizam-se as causas ambientais no 

desenvolvimento. Não se defende propriamente a irrelevância dos processos internos, mas, 

antes, ressaltam-se a determinação e o peso dos fatores externos na mudança e na aquisição de 

novos comportamentos (Azevedo, 2010; Green & Piel, 2002). O empirismo de John Locke e 

David Hume é apontado como fundamento filosófico deste paradigma, pois defende que o 

conhecimento procede necessariamente das experiências pelo exercício dos sentidos. Nessa 

perspectiva, o desenvolvimento é visto como processo de aprendizagem, produto das forças 

ambientais que circundam o indivíduo. Os enfoques que são considerados como melhores 

exemplos do paradigma exógeno são: o condicionamento operante proposto por B. F. Skinner 

e a aprendizagem intencional, de Edward Tolman. Em qualquer um destes autores, a 

importância dos fatores externos e ambientais é acentuada, discriminada e explicada.  

 O paradigma construtivista demarca uma alteração epistemológica radical, exercendo 

decisiva influência sobre o modo de se compreender a relação entre o sujeito e o seu ambiente 

e o papel que essa relação desempenha no desenvolvimento individual (Piaget, 2007). É sobre 

este paradigma que versará o nosso maior esforço. Em vez de sustentar que o conhecimento é 

um dado adquirido, estabelecido e, por isso mesmo, passível de ser sistematicamente 

transmitido, o construtivismo assume que o conhecimento é fruto de uma construção 

interativa, ultrapassando a velha dicotomia natureza versus cultura e defendendo a sua 

interdependência dinâmica (Azevedo, 2010). A filosofia de Kant é apontada como um 
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fundamento da abordagem construtivista do desenvolvimento. Kant operou, na epistemologia, 

uma síntese crítica entre racionalismo e empirismo ao defender que o conhecimento é 

proveniente tanto da experiência (a posteriori) quanto das faculdades do pensamento (a 

priori), posto que “pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas” 

(Kant, 1989, p. 89).  

As teorias do desenvolvimento enquadradas no paradigma construtivista se 

interessaram por compreender o processo contínuo do desenvolvimento psicológico e 

ofereceram uma descrição pormenorizada da estrutura pela qual, em cada fase, o indivíduo 

interage com o mundo (físico, social e simbólico). Segundo Coll (2004), um importante 

postulado que caracteriza o paradigma construtivista no âmbito da psicologia é a ideia de que 

o ser humano não é um produtor solitário e autossuficiente da própria experiência, mas sim o 

seu co-criador.  

Outrossim, o conceito de estágio é de uso recorrente no âmbito das teorias 

construtivistas do desenvolvimento e tem um significado profundamente diferente do 

utilizado pela concepção maturacionista, por exemplo (Green & Piel, 2002). Para esta, as 

diferenças observadas são devidas à maturação do sistema biológico; no construtivismo, cada 

estágio corresponde a uma estrutura de conjunto e determina o modo como se é capaz de 

entender a realidade. As diferenças entre um estágio e outro são diferenças na qualidade e não 

somente diferenças de quantidade de informação. Conforme referem Duska e Whelan (1994), 

a passagem de um estágio para outro é sequencial e cada novo estágio se apoia e integra o 

estágio anterior, numa ordem de complexidade crescente. Jean Piaget e Lawrence Kohlberg 

constituem duas referências fundamentais desta perspectiva construtivista, quer pelo conjunto 

de trabalho empírico apresentado, quer pelo robusto modelo teórico oferecido. 
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Apresentaremos, aqui, uma síntese dos principais componentes da teoria piagetiana 

sobre o desenvolvimento cognitivo e moral e da teoria de Kohlberg sobre o desenvolvimento 

do julgamento moral. 

1.2.1. O desenvolvimento cognitivo e moral, segundo Jean Piaget 

Se o pensamento moral kantiano foi “dialetizado” e “historicizado” pelas objeções de 

matiz hegeliana, foi pelo construtivismo de Jean Piaget fundamentado empiricamente e 

revitalizado no debate contemporâneo da moralidade (Biaggio, 2006; Freitag, 1992; Lima, 

2004). Kant considera que as categorias que possibilitam o conhecer (espaço, tempo, 

causalidade, intuição, juízos) e as categorias que possibilitam o legislar (boa vontade, 

imperativos categóricos) são formas ou faculdades da razão situadas a priori no sujeito – 

epistêmico e moral. O sujeito racional, a partir de Kant, adquiriu, assim, autonomia, 

profundidade e consistência inéditas, influenciando relevantemente a psicologia e a 

epistemologia genéticas. Contudo, a direção da crítica piagetiana à pura especulação 

filosófica2, em geral, e a Kant, em particular, é bastante explícita. Piaget entende que Kant foi 

especialmente lacunar, em dois aspectos, com relação às categorias apriorísticas da razão: 

ignorou a sua gênese, e não as submeteu a um procedimento científico experimental (Macedo, 

1994). 

Piaget concorda com Kant quando este atribui às faculdades da razão a tarefa tanto da 

criação do conhecimento (razão pura teórica) como da instituição da moral (razão pura 

                                                           
2 No prefácio à edição brasileira de O juízo moral na criança, Yves de La Taille comenta a ruptura de Piaget em 

relação ao pensamento puramente especulativo presente na filosofia: “O jovem Piaget foi grande leitor de 

Filosofia e nunca negou a decisiva influência que ela teve nas suas ideias. Todavia, ele foi pouco a pouco ‘se 

desconvertendo’. A expressão “desconversão” é do próprio Piaget. Ele a emprega em seu texto Sabedoria e 

ilusões da filosofia (1965). Tal desconversão se deu, em parte, pelo “medo” da especulação: “É verdade”, 

escreve ele, “que embora fecunda e mesmo indispensável a título de introdução heurística a toda pesquisa, a 

reflexão especulativa não pode conduzir senão à elaboração de hipóteses, por mais amplas que sejam, mas 

enquanto não se procura a verificação por um conjunto de fatos estabelecidos experimentalmente ou por dedução 

regulada segundo um algoritmo preciso (como é em lógica), o critério de verdade não pode permanecer senão 

subjetivo, sob as formas de uma satisfação intuitiva, de uma ‘evidência’, etc.’. Por esta razão, Piaget, embora 

tomando um tema caro à Filosofia – a epistemologia – resolveu estudá-lo de forma científica. A busca de dados 

empíricos foi o que o levou à Psicologia” (1932/1994). 
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prática), no entanto o ponto de divergência entre eles orbita em torno da natureza dessas 

faculdades. Segundo Piaget, elas não são dadas a priori, livres de qualquer experiência, mas 

resultam de uma gênese, constroem-se a partir do nascimento da criança e decorre de sua ação 

permanente sobre os objetos do mundo físico e da sua interação com o mundo. As noções de 

espaço, tempo, quantidade, causalidade (entendimento), justiça, respeito às normas 

(moralidade), justamente por não serem inatas, derivam de uma sistemática e ativa construção 

em etapas, alimentada por fontes internas, tais como maturação e equilibração, e fontes 

externas, alusivas à socialização familiar e à enculturação (Lajonquière, 1997). 

Conforme enfatiza Freitag (1992), a psicologia genética demonstrou 

experimentalmente a origem dessas noções nas estruturas cognitivas da criança a partir de 

metódicas observações e de situações dialógicas conduzidas com o auxílio do método clínico 

crítico desenvolvido por Piaget. A gênese das categorias da razão teórica está amplamente 

abordada em trabalhos como O nascimento da inteligência na criança (1937), A gênese do 

número na criança (1941), O desenvolvimento das quantidades físicas na criança (1941), A 

gênese das estruturas lógicas elementares (1959). Já a gênese das categorias da razão prática 

é descrita e analisada nas obras Linguagem e pensamento na criança (1923), O julgamento e 

o raciocínio na criança (1924), A representação do mundo na criança (1926), mas 

especialmente em O juízo moral na criança (1932). 

Piaget construiu uma obra multifacetária cuja dominância temática, volume e 

consistência tornaram-no um dos mais importantes e influentes autores da psicologia do 

desenvolvimento. A importância da obra piagetiana decorre, notadamente, da sua influência 

na psicologia do desenvolvimento da inteligência (La Taille, 1992). Piaget estabeleceu um 

nicho próprio de pesquisas em uma disciplina que ele denominou de epistemologia genética, a 

qual investiga como se processa o desenvolvimento cognitivo e como evoluem o pensamento 

e o conhecimento. Piaget não estava interessado em comparar níveis de inteligência entre 
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crianças com idades diferentes (mudanças cognitivas quantitativas); seu foco era, por uma 

perspectiva construtivista, enfatizar a interação entre estruturas cognitivas, biologicamente 

determinadas, e a estimulação ambiental no desenvolvimento das habilidades mentais ao 

longo do tempo (mudanças cognitivas qualitativas) (Piaget, 2007). 

Combinando os seus conhecimentos de biólogo com a sua posterior fascinação por 

epistemologia, Piaget sustenta que a inteligência é uma propriedade da ação que maximiza 

seu poder adaptativo frente ao meio e caminha em direção a um equilíbrio (Piaget, 1987). A 

inteligência se define, assim, pelo desenvolvimento e não por um critério absoluto; não há um 

limite inferior, isto é, não podemos situar precisamente um momento no qual a inteligência 

apareça no desenvolvimento da criança. Com isso, Piaget renuncia à ideia de uma inteligência 

predominantemente quantitativa e mensurável. E diz mais: a inteligência só pode se definir 

pelo seu processo. Ela é um processo de organização que engloba o conjunto de funções 

cognitivas e que tende a uma forma de equilíbrio (Dolle, 2000). 

No entendimento de Piaget, a inteligência deve ser definida enquanto função e 

enquanto estrutura. Enquanto função, a inteligência visa a uma adaptação aos desafios 

constantemente colocados pela realidade em seus diversos níveis. Enquanto estrutura, a 

inteligência constitui uma organização. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da inteligência 

não ocorre apenas por acúmulo de informações, mas, sobretudo, por uma reorganização dessa 

própria inteligência (Piaget, 1987). Certamente, o aspecto mais conhecido da obra piagetiana 

consiste na identificação dos estágios do desenvolvimento cognitivo pelos quais todas as 

crianças passam. Esses estágios são qualitativamente diferentes entre si e obedecem a uma 

sequência invariante, irreversível e hierarquicamente organizada (Dolle, 2000). A criança só 

avança para o próximo estágio quando de fato conclui o estágio atual. Em seus estudos e 

observações, Piaget verificou que todas as crianças passam pelos estágios na mesma 

sequência, sem pular nenhum ou regredir. Esse processo não pode ser apressado e, apesar da 
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tendência geral de todas as crianças de estar no mesmo estágio mais ou menos na mesma 

idade, cada indivíduo tem um ritmo próprio de desenvolvimento (La Taille, 1992). 

Os quatro estágios – sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório 

formal – definidos por Piaget representam os níveis integrativos do desenvolvimento 

cognitivo e, como tais, fornecem uma lista dos esquemas utilizados pela criança nesses 

momentos específicos de seu desenvolvimento. O esquema é a estrutura pela qual o 

indivíduo se adapta e organiza o meio (Piaget, 1987). Durante a primeira infância, o 

esquema pode ser muito simples, como “coisas que eu posso comer”. Contudo, à medida 

que a criança cresce, a complexidade aumenta, e os esquemas passam a incluir dados que 

permitem a ela compreender o que é “um avião”, um “melhor amigo”, uma “Constituição”, 

um “regime democrático”. Piaget é ainda mais profundo e preciso ao considerar que os 

esquemas cognitivos do adulto emergem dos esquemas sensório-motores da criança (Dolle, 

2000).  

Além de definir os quatro estágios do processo de desenvolvimento cognitivo, Piaget 

identificou alguns mecanismos fundamentais e interdependentes que se encontram em ação 

durante todo o desenvolvimento: assimilação, acomodação e equilibração. Por assimilação, 

Piaget entende o processo cognitivo pelo qual o indivíduo incorpora novas informações em 

esquemas já constituídos. Por outro lado, a acomodação é a modificação de um esquema ou 

de uma estrutura mental em função das particularidades do objeto a ser assimilado. Piaget 

explica que sempre que um novo objeto é encontrado ou uma nova experiência é vivida, surge 

uma certa tensão (desequilíbrio), que aciona os dois mecanismos em direção ao equilíbrio. Na 

sua concepção, o desenvolvimento consiste numa passagem constante de um estado de 

equilíbrio para um estado de desequilíbrio que, por sua vez, dará origem a um equilíbrio 

superior, no sentido de que o indivíduo terá desenvolvido um modo mais eficiente de lidar 

com o seu ambiente. A esse balanço, Piaget dá o nome de equilibração (Piaget, 1975). 
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Analogamente ao desenvolvimento cognitivo, Piaget postula que as crianças se 

desenvolvem moralmente em fases e, na maior parte do tempo, de maneira autônoma. Vale 

destacar, entretanto, que cronologicamente os estudos piagetianos sobre o desenvolvimento da 

moralidade antecederam os estudos sobre o desenvolvimento cognitivo. Em O juízo moral na 

criança (1932), um clássico da literatura psicológica, Piaget argumenta que a formação das 

noções de regra social e de justiça é fundamental para a consciência moral da criança. Se, 

como acredita Piaget, “toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda 

moralidade é buscada no respeito que o indivíduo nutre por estas regras” (1994, p. 23), a 

questão crucial para quem se interessa pelo desenvolvimento da moralidade é: como se 

consegue respeito às regas? Partindo, metodologicamente, de observações sistemáticas em 

situação de jogos infantis de regras e de entrevistas clínicas realizadas com crianças de várias 

idades, Piaget descortina a gênese da moralidade, distinguindo três grandes fases: anomia, 

heteronomia moral e autonomia moral.  

Num primeiro momento, tem-se a anomia ou fase pré-moral, em que a criança não 

possui nenhuma noção da regra social nem de justiça. Há, na anomia, uma 

incompreensibilidade da obrigação moral, por assim dizer. O desenvolvimento da moralidade 

surge na fase subsequente, a heteronomia. Nessa fase, as regras sociais são percebidas como 

impostas coercitivamente por outrem, externas, intangíveis, absolutas e inquestionáveis, 

perante as quais só cabe uma atitude moralmente correta: a obediência. A relação entre os 

sujeitos está baseada no respeito unilateral (criança-adulto). Para a criança, a justiça assume 

traços marcadamente punitivos frente a qualquer transgressão da regra. As ações sociais são 

julgadas tendo como único parâmetro as consequências objetivas, independentemente das 

intenções. Piaget percebeu que a criança pequena tem dificuldades para levar em conta as 

circunstâncias atenuantes da ação transgressora, enquanto um adolescente já faz julgamentos 
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com base na equidade, sendo capaz de pensar em termos de possibilidades e de um número 

maior de alternativas (Piaget, 1932/1994).  

Na fase da autonomia moral, o adolescente se torna consciente da necessidade da regra 

como instrumento regulador das relações sociais, agora percebidas como relações horizontais 

baseadas no respeito mútuo (reciprocidade) e na cooperação entre os membros do grupo. Vale 

salientar que a autonomia moral e a cooperação interpessoal estão intrinsecamente unidas no 

pensamento piagetiano. A regra então resulta de uma livre decisão, sendo digna de respeito à 

medida que é mutuamente consentida pelos membros do grupo. Desde que percebida como 

necessária e válida, uma regra passa a ser seguida mesmo na ausência do controle de uma 

autoridade. Nessa fase, as ações são julgadas de acordo com a intenção e não pelas 

consequências objetivas, e as punições são dosadas conforme a gravidade da transgressão, 

visando à reparação da parte lesada. Piaget sintetiza a fase autonômica da moral na seguinte 

passagem de O juízo moral na criança: 

A partir de então, a regra é concebida como um decreto das próprias consciências. Não 

é mais coercitiva nem exterior: pode ser modificada e adaptada às tendências do 

grupo. Não constitui mais uma verdade revelada cujo caráter sagrado resultasse de 

suas origens divinas e de sua permanência histórica: ela é construção progressiva e 

autônoma (Piaget, 1932/1994, p. 64). 

Como anteriormente referido, a relação entre Kant e Piaget em torno da moralidade 

ora é de aproximação ora é de afastamento. O estruturalismo genético se inspira na filosofia 

da razão prática, mantém a tese kantiana de que há duas morais – heteronomia e autonomia – 

e concorda que a autonomia efetivamente condensa a lei moral. As divergências entre eles, no 

entanto, são notáveis. Kant aborda a moral a partir do campo filosófico-transcendental, Piaget 

aborda a moral a partir de uma perspectiva psicológico-genética e experimental. Assim, o que 
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para o filósofo alemão é um dado a priori (modelo apriorista), para o epistemólogo suíço é 

resultado de uma construção (modelo construtivista). Se Kant situa a moralidade no sujeito 

moral subordinado aos imperativos do dever, Piaget a inscreve no sujeito empírico, concreto, 

contextualizado: a criança, que parte de uma moral de coação, pautada na plena sujeição às 

leis heterônomas coercitivas, e termina em uma moral de cooperação, fundada na 

reciprocidade e consenso (Freitag, 1989). Resta destacar que, se na concepção kantiana, a 

heteronomia contraria o princípio autônomo da moralidade, apresentando-se como uma falsa 

liberdade, pois a vontade não se dá por ela mesma (Kant, 1788/2011); na concepção 

piagetiana, a heteronomia é sucedida pela autonomia, ou seja, esta é uma fase evoluída 

daquela (Piaget, 1932/1994; Freitag, 1989). E mais: Piaget, em momento algum, coloca a 

heteronomia como uma condição que deve ser totalmente eliminada do desenvolvimento da 

criança. Pelo contrário, a heteronomia seria um “pré-requisito para a autonomia e uma 

necessidade indispensável, assim como a regra coercitiva regida pelo respeito unilateral o 

seria para a regra racional guiada pelo respeito mútuo” (Shimizu, 2004, p. 7). 

1.2.2. Kohlberg e o desenvolvimento do julgamento moral da justiça  

 

Os estudos sobre a moralidade têm adquirido acentuada relevância científica no campo 

da psicologia do desenvolvimento moral, notadamente a partir das pesquisas do psicólogo 

estadunidense Lawrence Kohlberg (Biaggio, 2006; Lind, 2000; Souto & Cornélio, 2014). 

Suas pesquisas, na trilha daquelas inauguradas por Jean Piaget, partem do pressuposto de que 

o desenvolvimento moral depende de avanços básicos das estruturas cognitivas e ocorre por 

estágios, sequencialmente previsíveis em uma escala ordinal, invariante e universal, baseados 

em raciocínios de justiça (Camino, Ribeiro, Viana, Medeiros & Rique, 2012; Habermas, 

2013; Lima, 2004; Lind, Hartman & Wakenhut, 1985; Kohlberg, 1981, 1984; Ralws, 2008; 

Rique & Camino, 1997). 
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Kohlberg dedicou parte de sua vida acadêmica à construção de uma teoria do 

desenvolvimento do julgamento moral, vista e revista à luz de dezenas de estudos empíricos 

(Rique, Camino, Moreira & Abreu, 2013; Galvão & Camino, 2011; Feldmeier, 2007; Venturi, 

1995), demonstrando que o crescimento moral não se constitui simplesmente pela 

internalização de modelos socialmente estabelecidos, mas por uma lenta e gradual 

reorganização no modo de raciocinar frente às decisões morais.  

1.2.2.1. As suposições filosóficas básicas da teoria de Kohlberg  

Kohlberg, que se situa na tradição do pragmatismo norte-americano, tem uma 

consciência nítida dos fundamentos filosóficos de sua teoria. Desde a publicação de “Uma 

teoria da justiça” (1971/2008), de John Rawls, Kohlberg se utiliza dessa abordagem, que se 

liga a Kant e ao direito natural racional, para precisar as suas concepções filosóficas sobre a 

natureza do juízo moral. Como refere Habermas (2013), são três os principais pontos de vista 

a partir dos quais Kohlberg introduz as premissas tomadas de empréstimo à filosofia: 

cognitivismo, formalismo estrutural e universalismo ético. 

Cognitivismo – Desenvolvidas na tradição kantiana, as éticas cognitivistas têm 

demonstrado que as questões prático-morais podem ser decididas com base em razões. Os 

juízos morais são, acima de tudo, juízos cognitivos e, portanto, não se limitam a dar expressão 

às atitudes afetivas, preferências ou decisões contingentes do indivíduo nem resulta de mera 

pressão social. Esse pressuposto destaca que um raciocínio moral mais avançado depende da 

disponibilidade de uma lógica, também ela, mais avançada, que ofereça os instrumentos 

lógicos a serem utilizados na avaliação das questões morais (Kohlberg, 1981; Azevedo, 

2010). 

Formalismo estrutural – De acordo com este pressuposto, as estruturas (ou formas) de 

um juízo moral são enfatizadas em detrimento de conteúdos, não passíveis de universalização. 
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Por estrutura, Kohlberg entende “princípios gerais de organização ou padrões de pensamento 

e não tanto convicções ou opiniões morais específicas” (1984, p.2). Ou seja, o conceito de 

estrutura implica uma consistência no juízo moral, independentemente da situação específica 

sobre a qual o juízo é formulado, de tal modo que se torna plausível aceitar uma certa lógica 

adotada sem, contudo, concordar-se com o conteúdo da decisão moral (Kohlberg, 1981). A 

tese estruturalista de Kohlberg é uma asserção central na sua teoria de desenvolvimento do 

raciocínio moral: 

(...) nós acreditamos que os conceitos não são aprendidos ou usados 

independentemente uns dos outros, e sim que estão amarrados por traços estruturais 

comuns. Nossa ênfase é na forma de pensamento em vez do conteúdo, porque é a 

forma que exibe regularidade e generabilidade desenvolvimental internamente e 

através dos indivíduos (Colby & Kohlberg, 1987, p.2). 

Universalismo ético - Deste pressuposto resulta que qualquer indivíduo que raciocine 

moralmente pode, em princípio, chegar aos mesmos juízos sobre a aceitabilidade de normas 

de ação (Habermas, 2013). Kohlberg (1984), na esteira do pensamento deontológico kantiano, 

entende que princípios éticos gerais e universalizáveis devem ser utilizados como critérios 

superiores de avaliação sobre o comportamento das pessoas e dos grupos. A adoção do 

pressuposto universalista, sempre e em quaisquer circunstâncias, obriga um empenho de 

abstração que, como afirma Azevedo (2010, p. 111), “distancie o sujeito dos seus interesses 

pessoais e relações mais particulares, levando-o a julgar as situações e os conflitos com base 

no que deve ser e não no que é em determinada circunstância”. Decorre, também, do 

pressuposto universalista que a trajetória necessária da ontogênese da moralidade tem como 

ponto culminante uma moralidade pós-convencional cuja expressão mais acabada seria a 

moralidade do princípio ético universal, concebido enquanto justiça (Kohlberg, 1981; Blasi, 

1990). 
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1.2.2.2. Sobre a centralidade da justiça na moralidade 

No quadro da perspectiva cognitivo-desenvolvimentista compartilhada por Piaget e 

Kohlberg, a moralidade passar a ser, como lembra Lourenço (1990), “assunto da razão”, isto 

é, a moralidade é analisada como uma manifestação cognitiva do indivíduo e, como tal, vai 

sofrendo modificações no curso de seu desenvolvimento. Progressivamente, o indivíduo altera 

o modo como raciocina sobre as questões morais, posicionando-se diferentemente quanto aos 

dilemas morais, suas decisões e respectivas justificações (Bataglia, Morais, & Lepre, 2010). 

Nessa compreensão de moralidade, a justiça é tomada como virtude principal e como 

princípio diretor. 

Piaget justifica a sua opção pelo estudo da justiça por considerar que essa noção 

guarda certa independência em relação às influências do meio social. Apesar de reforçado por 

este, a justiça é, em grande medida, decorrente do respeito mútuo entre as crianças e condição 

inerente da reciprocidade. Piaget acentua: “Chegaremos à conclusão de que o sentimento de 

justiça – embora podendo, naturalmente, ser reforçado pelos preceitos e exemplos práticos do 

adulto – é, em boa parte, independente destas influências para se desenvolver, senão o 

respeito mútuo e a solidariedade entre crianças” (Piaget, 1932/1994, p. 156). Segundo Silva 

(2006), esta não é a única razão que levou Piaget a prosseguir seus estudos sobre a moralidade 

humana com a noção de justiça. Razões metodológicas e de posicionamento filosófico 

influenciaram significativamente essa escolha.  

Relativamente às razões metodológicas (justificativa compartilhada por Kohlberg), 

Piaget assinala, por exemplo, a dificuldade de se obter, por meio de interrogatórios, 

informações sobre os sentimentos presentes nas relações de cooperação e reciprocidade. Em 

virtude disso, usa o fato de considerar mais fácil a análise psicológica da justiça como 

justificativa para a realização de seu estudo: “se o aspecto afetivo da cooperação e da 

reciprocidade escapa ao interrogatório, há uma noção, a mais racional das noções morais, que 
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parece resultar diretamente da cooperação cuja análise psicológica pode ser tentada sem 

muitas dificuldades: a noção de justiça” (Piaget, 1932/1994, p. 156). Fica evidente, ainda, que 

a escolha pelo estudo da justiça está ligada a uma certa opção filosófica, uma vez que Piaget 

considera a justiça a noção moral mais racional e a que parece ser mais resultante da 

cooperação. La Taille chega a sugerir que essa escolha está amparada em reflexões do filósofo 

Henri Bergson, para quem: “(...) a noção de justiça é a mais relevante de todas as noções 

morais porque engloba todas as outras: ela envolve ideias matemáticas como as de proporção, 

compensação, igualdade, sendo evocada pela imagem da balança, símbolo da reciprocidade e 

do equilíbrio” (La Taille, 1992, p. 53). 

Kohlberg também toma a justiça como principal via de acesso ao estudo da 

moralidade humana. Levine e Hewer, membros do grupo de pesquisas coordenado por 

Kohlberg, ao analisarem a justiça como pressuposto básico do campo moral, afirmam que 

Kohlberg se prendeu a essa virtude, que é a principal responsável pelo convívio entre as 

pessoas, por considerar, assim como Platão, que a primeira virtude de uma sociedade deve ser 

também a do indivíduo (Venturi, 1995). 

Nos seus estudos, Kohlberg aborda dilemas morais que envolvem problemas 

referentes a distintas concepções de justiça, quais sejam: a) justiça distributiva, que designa a 

forma como são distribuídos a riqueza, os bens e valores de uma sociedade, utilizando-se de 

operações de igualdade simples (distribuição rigorosamente igualitária sem consideração 

pelas diferenças), de merecimento (distribuição proporcional sensível ao mérito e pautada no 

reconhecimento) e de equidade (repartição proporcional alicerçada nas necessidades e nas 

circunstâncias atenuantes) (Colby & Kohlberg, 1987; Rawls, 2008); b) justiça comutativa, 

baseada no reconhecimento da importância dos acordos voluntários, contratos e trocas 

correspondentes (ou igualitárias) de serviços e obrigações; c) justiça corretiva, que administra 

a restituição ou compensação em função de um direito violado, a partir de reciprocidade 
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estrita, castigos imanentes, restituição ou compensação; d) justiça por procedimentos (ou 

princípios), que aplica considerações de universalidade (imperativos categóricos kantianos) e 

reversibilidade (“regra de ouro”) às operações de justiça distributiva, comutativa e corretiva e 

se encontra mais presente nos níveis mais avançados de julgamento moral (Colby & 

Kohlberg, 1987). 

1.2.2.3. O desenvolvimento do julgamento moral em estágios 

Kohlberg propõe um modelo de desenvolvimento do julgamento moral em seis 

estágios, compreendidos como totalidades estruturadas, seguindo uma sequência invariável e 

ordenando-se em patamares hierárquicos integradores. Todavia, antes de iniciar a descrição 

dos estágios, convém mencionar algumas qualidades desses estágios morais. 

O modelo de estágios é descrito por Kohlberg com o auxílio de três hipóteses:  

 

I. Os estágios obedecem a uma sequência invariante, consecutiva e universal. Essa 

suposição implica: 

 

- Que se deve progredir através dos estágios em ordem, e não se pode chegar ao estágio mais 

alto sem ter passado pelos estágios precedentes. O desenvolvimento moral é um crescimento, 

e, como todo crescimento, ocorre segundo uma sequência pré-determinada. 

- Que os fatores culturais podem acelerar e desacelerar ou interromper o desenvolvimento, 

porém eles não modificam a sua sequência. 

- Que cada estágio constitui o alicerce para o estágio seguinte, impossibilitando a inversão na 

ordem dos estágios. 

- Que os estágios não podem ser saltados no curso do desenvolvimento de um indivíduo. 
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- Que “há uma forma universalmente válida do processo de pensamento moral racional, à qual 

todas as pessoas poderiam se articular, supondo-se condições sociais e culturais apropriadas 

para o desenvolvimento dos estágios cognitivo-morais” (Kohlberg, 1983, p. 75). 

 

II. Os estágios do julgamento moral formam uma hierarquia no sentido de que as 

estruturas cognitivas de um estágio superior “superam” e integram as estruturas dos 

estágios inferiores, isto é, tanto substituem como conservam essas estruturas sob uma 

forma reorganizada e diferenciada. 

 

De acordo com Kohlberg (1984), a passagem de um estágio a outro acontece quando 

se instala um desequilíbrio cognitivo, isto é, quando a perspectiva cognitiva de um indivíduo 

não é mais adequada para enfrentar a complexidade da interação indivíduo-ambiente. Assim, 

o desenvolvimento moral significa que a pessoa em crescimento rearranja, em cada caso, as 

estruturas cognitivas já disponíveis, o que a leva a resolver melhor do que anteriormente a 

mesma espécie de problemas. No entendimento do filósofo Jürgen Habermas (2013), o núcleo 

do modelo é constituído manifestamente por esta segunda hipótese. 

 

III. O desenvolvimento pode retardar-se ou paralisar-se em qualquer estágio, caso o 

ambiente não forneça estímulos cognitivos e sociais.  

 

O desenvolvimento é resultado de um processo de interação entre indivíduo e 

ambiente, de modo que as estruturas cognitivas que subjazem a faculdade de julgar moral não 

devem ser explicadas nem primariamente por influências do ambiente nem por programas 

internos e processos de maturação, mas, sim, como resultado de uma reorganização criativa 

do inventário cognitivo. 
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Baseado em pesquisas longitudinais, intergrupais e transculturais realizadas entre 1958 

e 1978, Kohlberg (1984) apresenta as seguintes conclusões a respeito dos estágios: 

1) O desenvolvimento cognitivo (pensamento lógico) é condição necessária, ainda que não 

suficiente, para o desenvolvimento moral. A capacidade de raciocínio abstrato é essencial 

para poder estabelecer as alternativas no raciocínio moral e para estabelecer uma hierarquia de 

valores. Aquelas pessoas que apresentam estruturas cognitivo-morais mais equilibradas 

(níveis superiores na tipologia sequencial explicitada por Kohlberg) possuem mais 

competência intelectual e moral para resolver conflitos morais, justamente porque são capazes 

de recorrer a todos os argumentos cognitivamente necessários para optar por uma das 

alternativas, procurando assumir o ponto de vista de todos os envolvidos (“role taking”) e 

reduzindo danos colaterais.  

2) O raciocínio de uma pessoa reflete, predominantemente, um estágio, mas esse mesmo 

indivíduo ocasionalmente apresenta raciocínios próprios do estágio precedente e do seguinte. 

Isto indica o quanto é importante obter uma vasta amostra de respostas de um indivíduo antes 

de poder fazer a avaliação acerca do estágio de desenvolvimento moral. 

3) Todo ser humano parte do estágio 1 e tem o potencial de atingir o estágio 6, desde que as 

condições sociais o permitam e não interrompam seu desenvolvimento cognitivo-moral 

(Biaggio, 2006; La Taille, 2001; Kohlberg, 1984; Venturi, 1995).  

Convém, também, observar que Kohlberg considera que a avaliação de uma ação 

moral deve submeter-se à ponderação das razões que a originaram, desviando a atenção do 

comportamento moral externo para o raciocínio que a orienta. Afinal, tanto um adulto maduro 

quanto um adolescente imaturo podem ou não roubar um determinado objeto. O 

comportamento externo, a rigor, é idêntico. Contudo, se entre eles houver uma diferença de 

maturidade moral, ela se referirá às razões dadas para praticar ou não o roubo. Essas razões ou 
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justificativas são, para Kohlberg, indicadores dos níveis ou estágios de maturidade moral 

(Kohlberg, 1984; Kohlberg, 1987; Colby & Kohlberg, 1987). 

1.2.2.4. Os estágios 

Kohlberg desenvolveu um sistema de classificação que permitiu catalogar as respostas 

dos indivíduos a perguntas relacionadas a dilemas morais fictícios e identificar o estágio 

dominante de cada participante. Foram delineados seis estágios morais que, ordenados em 

pares, constituem três níveis de moralidade – pré-convencional, convencional e pós-

convencional –, definidos em função da relação dos indivíduos com as convenções sociais e 

morais estabelecidas (Biaggio, Vargas, Monteiro, Souza & Tesche, 1999; Kohlberg, 1984; 

Lind, 2000).   

No nível pré-convencional, os indivíduos reagem às normas culturais e aos rótulos de 

bem e de mal, de certo e de errado, interpretando-os em termos de consequências 

físicas/hedonistas da ação (punição, recompensa, prazer, troca de favores) ou com base no 

poder físico daqueles que estipulam as normas. Este nível é dividido em dois estágios:  

Estágio 1 – Orientação para a punição e obediência – a moralidade consiste em observar 

literalmente as regras, obedecer à autoridade e evitar o castigo. Se a ação não é punida, está 

moralmente correta; se é punida, está moralmente errada. Evitar a punição e obedecer 

ilimitadamente são valores em si mesmos. Perspectiva sociomoral: não distingue nem 

coordena perspectivas. Apenas existe uma perspectiva correta, a da autoridade. 

Estágio 2 – Hedonismo instrumental relativista – a ação moral e justa é aquela que, de modo 

instrumental, satisfaz às necessidades pessoais e, ocasionalmente, às dos outros. É um estágio 

nitidamente egoísta, em que a moral é relativa. Perspectiva sociomoral: distingue 

perspectivas, coordena-as e as hierarquiza do ponto de vista dos interesses individuais 

(Kohlberg, 1984; Colby & Kohlberg, 1987; Biaggio, 2006). 



61 

 

No nível convencional, a manutenção das expectativas da família, do grupo, da nação 

é vista como válida em si mesma, sem considerar as consequências óbvias e imediatas. Este 

nível requer uma passagem da visão concreta e egoísta do nível pré-convencional ao 

reconhecimento cognitivo do valor, das práticas e das normas do grupo. O nível convencional 

é formado pelos estágios 3 e 4.  

Estágio 3 – Moralidade do bom garoto, de aprovação social e relações interpessoais – o 

comportamento moralmente certo é aquele que agrada aos outros, ajuda-os e é por eles 

aprovado. O estágio 3 é o das expectativas interpessoais mútuas e do conformismo, em que o 

indivíduo entra na sociedade preenchendo papéis sociais (identidade dos papéis). Perspectiva 

sociomoral: do indivíduo em relação aos outros indivíduos. 

Estágio 4 – Orientação à lei e à ordem constituída – há uma orientação para a autoridade, 

para as regras fixas e para a manutenção da ordem social. O comportamento correto consiste 

em fazer o próprio dever, mostrar respeito pela autoridade e manter a ordem social única e 

especificamente pelo desejo de mantê-la. Perspectiva sociomoral: distingue perspectivas, 

coordena-as e as hierarquiza do ponto de vista de uma terceira pessoa imparcial, institucional 

e legal (Kohlberg, 1984; Colby & Kohlberg, 1987; Biaggio, 2006). 

O nível pós-convencional da moralidade permite o avanço sobre a mera conformidade. 

Kohlberg afirmou que apenas cerca de 10% a 15% das pessoas atingem esse nível. No nível 

pós-convencional, há um esforço claro do indivíduo para definir os valores morais e os 

princípios que têm validade e aplicação, prescindindo da autoridade do grupo ou das pessoas 

que mantêm tais princípios, com os quais ele não se identifica. Este nível tem dois estágios.  

Estágio 5 – Orientação legalista para o contrato social –, no qual surge a compreensão de 

que as pessoas têm direitos individuais e de que é possível conciliar os interesses das pessoas 

para a criação de um sistema social. A correção moral reside em apoiar os direitos, valores e 

contratos jurídicos de uma sociedade. Se as leis não promovem o bem-estar geral, devem ser 



62 

 

modificadas através da decisão da maioria, através de canais democráticos. Perspectiva 

sociomoral: distingue perspectivas, coordena-as e começa a hierarquizá-las do ponto de vista 

de uma terceira pessoa moral, racional e universal. 

Estágio 6 – Orientação ao princípio ético universal – o pensamento pós-convencional atinge 

seu nível mais alto. O justo é definido pela decisão da consciência de acordo com os 

princípios éticos escolhidos que envolvem apelo à universalidade lógica e à consistência (o 

imperativo categórico, a “regra de ouro”). As leis e acordos sociais só são válidos na medida 

em que derivam de tais princípios. Assim, quando a lei viola esses princípios, é preciso agir 

de acordo com eles. A perspectiva sociomoral adotada, portanto, é a da primazia do 

imperativo moral universalista sobre o imperativo legalista, reconhecendo no respeito à 

dignidade dos indivíduos, na reciprocidade e na justiça os fundamentos morais por excelência 

(Kohlberg, 1984; Colby & Kohlberg, 1987; Biaggio, 2006). 

Os níveis progressivos de desenvolvimento moral significam, portanto, passar de 

formulação de juízos puramente heterônomos, baseados em regras de expectativa social, a um 

raciocínio ético autônomo, fundado em princípios universalmente válidos (Junges, 2006; 

Habermas, 2013). Conforme Biaggio (2006), Kohlberg passou a admitir, no final de sua vida, 

até a possibilidade de um sétimo estágio da moralidade, considerando perspectivas ético-

religiosas que transcendem os princípios de justiça. Isso envolve a construção de um senso de 

identidade ou unidade com o ser, com a vida ou com Deus. De acordo com Bordignon (2009, 

p. 95), responder às perguntas: “‘Por que ser moral?’, ‘Por que ser justo no mundo cheio de 

injustiça, sofrimento e morte?’, ‘Por que viver?’ e ‘Como encarar a morte?’” requer que a 

pessoa esteja além do campo da justiça e seja capaz de elaborar respostas a partir de 

significados encontráveis em epistemologias religiosas. 

Em conclusão, devemos acrescentar que, baseados na teoria desenvolvimental dos 

estágios morais de Kohlberg, multiplicam-se estudos transversais, longitudinais, 
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interculturais, identificando evidências empíricas abundantes em vários países, incluindo o 

Brasil (Biaggio, 2006). Além disso, a teoria de Kohlberg exerce grande influência sobre 

outras teorias tributárias da perspectiva cognitivo-desenvolvimentista. Destacamos, como 

importante desdobramento da psicologia kohlberguiana, a teoria dos estágios do raciocínio do 

perdão, desenvolvida por Robert Enright e colaboradores (1989), que considera o perdão 

dentro de uma estrutura de avanço no pensamento. Nesse modelo, os estágios do pensamento 

do perdão estão relacionados aos estágios de pensamento de justiça, como indicados por 

Kohlberg. 

O perdão como uma virtude moral e de desenvolvimento será tema do próximo 

capítulo. 
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Capítulo 2 

O território labiríntico do perdão: itinerários filosóficos e a visão moral 

desenvolvimentista de Robert Enright 

Se no capítulo anterior, percorremos, com um intuito introdutório, a história dos 

sistemas ético-morais que conservam a justiça como virtude diretora principal, no presente 

capítulo, propomo-nos a desvelar, com o mesmo intuito, uma espécie de “geografia” do 

perdão cujas coordenadas permitem explorá-lo e melhor compreendê-lo. O território do 

perdão ocupa um lugar de fronteira, comunicante com discursos e saberes diversos. Em face 

desse lugar limítrofe, a cartografia do perdão se põe como transversal aos campos jurídico, 

ético, político, filosófico, teológico e científico (psicológico). Às vezes, essas fronteiras se 

misturam, e não raramente o perdão é identificado com procedimentos jurídicos como a 

anistia, o indulto ou a prescrição; com virtudes como a clemência, a compaixão e o amor; com 

necessidades psicológicas e sociais de conciliação e de pacificação, ou ainda com a usura 

temporal que aplaina o caminho para o esquecimento (Boella, 2013). 

No campo jurídico, no qual se inscreve a perspectiva do direito penal, o perdão tanto 

pode ser concedido pela vítima – perdão do ofendido; como também pelo juiz – perdão 

judicial. Embora o perdão do ofendido não esteja sob a tutela jurisdicional, uma vez que não é 

determinado por norma legal prevalecente, a sua ocorrência pode inspirar o juiz a estabelecer 

modos alternativos de justiça (através de juntas conciliatórias, mediações). Às vezes, o desejo 

essencial das vítimas é o reconhecimento de seu estatuto de vítima e da realidade das ofensas 

sofridas, mais do que a sanção. Por seu turno, o perdão judicial é definido como substitutivo 

penal pelo qual, em face de circunstâncias excepcionais expressamente previstas em lei, o juiz 

pode deixar de aplicar a pena ao réu, embora se façam presentes elementos suficientes para 

sustentar a sua condenação. Em algumas situações, as consequências do fato criminoso já 
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constituem punição ao agente, por vezes, muito maior do que aquela imposta pelo 

ordenamento jurídico. Essa regra é aplicável, por exemplo, a homicídios culposos e lesões 

corporais decorrentes de acidentes de automóveis que atingem membros da própria família ou 

amigos. O juiz pode deixar de aplicar a pena, baseando-se no fato de que, sofrendo as 

consequências de seu ato, o causador da lesão já foi punido (Pacheco, 1982). 

O território do perdão se confronta com um espaço mais amplo do que o do Direito: o 

da ética, em que se encontram condutas nas quais se cogita o perdão sem que, todavia, 

constituam qualquer ilícito punível, estando ausente, portanto, a obrigatoriedade legal. Assim, 

na sua dimensão ética, o perdão não é exigível, posto que não é devido ou obrigatório. Ele 

pode ser pedido, oferecido, mas não exigido, nem legal nem moralmente. De fato, nem o 

ofensor tem direito a ser perdoado nem a vítima é obrigada a perdoar (Borradori, 2004).  O 

perdão envolve dilemas ético-morais, diante dos quais são exigidas disposição interna, 

ponderação ética e sabedoria prática. Numa sociedade dramaticamente submetida ao 

imperativo da troca, da dívida e da competição e à entronização do individualismo, qual seria 

a atualidade do perdão? Eticamente, perdoa-se por quê? Para reconstruir, recomeçar, 

compreender, converter ou simplesmente para esquecer?  

Na esfera da política, o perdão pode assumir o papel de pacificador social mediante 

uma economia de reconciliação para quitar a dívida de traumas e violências passadas 

(Migliori, 2007). Apreciável é também o papel que tem sido emprestado ao pedido de perdão 

na política, como mostram as frequentes desculpas de lideranças por erros cometidos no 

presente e no decorrer da história dos países, de forma a reconhecer e suavizar, por 

conveniências presentes e futuras, uma dívida com o passado. Demonstraram isso as inúmeras 

ocasiões em que chefes de Estado, papas, ou mesmo terroristas pediram perdão pelo 

antissemitismo, pelas violências perpetradas em nome da pertença étnica, pela opressão 

infligida a sociedades inteiras, pela morte de vítimas inocentes (Boella, 2013). Segundo Ost 
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(1999), a instituição do perdão político, que desliga o passado, imprimindo-lhe um sentido 

novo, indica a necessidade de uma promessa, que se liga ao futuro através de compromissos 

normativos pactuados para nortear as ações sociais.  

O perdão dos pecados constitui uma tônica em muitas narrativas teológicas que o 

reconduzem às vias do sagrado, do transcendental, associam-no à salvação e o condicionam à 

reconciliação. As grandes tradições religiosas do perdão, notadamente a judaico-cristã, por 

exemplo, não subtraem nunca o perdão do horizonte da reconciliação, da esperança da 

redenção, por meio da confissão, do arrependimento, da remissão dos pecados e da expiação 

(Sandage & Shults, 2011). Os judeus têm o dia do perdão, o Yom Kippur (aliás, a mais 

importante e sagrada festividade do calendário judaico), dedicado ao arrependimento 

espiritual dos pecados e ao comprometimento de iniciar um novo ciclo de vida, seguro do 

conhecimento de que Deus perdoa todas as pessoas que verdadeiramente se arrependem de 

suas transgressões. Entre os cristãos, o significado dominante do perdão é manifestar e 

participar da graça redentora do amor. Especialmente, no contexto das parábolas, verifica-se 

que o perdão está atrelado à ideia de amor desinteressado, de amor como um dom que deve 

ser usado sem distinção de pessoas. A propósito, o perdão cristão produz momentos 

particularmente tocantes (basta lembrarmos das histórias da mulher adúltera, do filho pródigo 

ou ainda do perdão aos crucificadores), nos quais transmite-se, sem a necessidade de grande 

esforço de retórica, o ensinamento de que perdoar é, fundamentalmente, reconhecer a 

humanidade do pecador, nunca é uma defesa do pecado (Karnal, 2014). 

A noção de perdão se depara com fenômenos tão díspares como o crime, a culpa, a 

violação à dignidade, o pecado. Haveria, em princípio, em todos estes casos sempre uma 

espécie de dívida a ser paga, em consequência de fatos passados, e que faz lembrar uma 

espécie de contabilidade moral que não transforma as relações. Não à toa, o termo 

imputabilidade deriva do verbo latim putare, que implica cálculo, computação (Cassin, 2004). 
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Esse raciocínio contábil, entretanto, é absolutamente heterogêneo ao perdão, que, não obstante 

a sua excepcionalidade, quebra o encadeamento dos efeitos e causas e decreta a ruptura com a 

lei da dívida. O fato é que se identifica no perdão um gerador de uma nova cadeia de 

compreensão, de tolerância, que desloca perspectivas e redescobre possibilidades éticas para 

além da engrenagem das dívidas, das reprovações, do cálculo mental abstrato da punição e da 

lógica da vingança. 

O caráter excepcional do perdão, de certa maneira, estende-se, também, ao seu estudo, 

que escapa a muitas convenções, exigências metodológicas e tentativas de enquadramentos 

conceituais (Migliori, 2007). O perdão, que habita um terreno de dilemas e paradoxos morais 

(para usar uma expressão do filósofo Vladimir Jankélévitch), não se revela facilmente, 

impondo que se fale primeiro do que não é e com que atitudes substitutivas somos tentados a 

confundi-lo, para apenas se avizinhar do que ele é. O desenvolvimento deste capítulo pretende 

enfrentar a complexidade do tema do perdão a partir, inicialmente, da filosofia e, 

principalmente, da psicologia da moral e do desenvolvimento.  

Embora o perdão não seja propriamente uma categoria filosófica, entendemos que a 

filosofia constitui uma referência indeclinável para enfrentarmos o inquietante e mesmo 

enigmático tema do perdão. Com Hannah Arendt, aprende-se que perdoar é, talvez, a mais 

ousada das ações do homem, já que tenta alcançar o aparentemente impossível: irrompe o 

fluxo da temporalidade, instaurando um novo começo onde tudo parecia ter chegado ao fim. 

É, nesse sentido, liberdade. Ao menos na visão de Vladimir Jankélévitch, radicalizada ainda 

mais por Jacques Derrida, perdoa-se apenas o imperdoável, ele é “a loucura do impossível”: o 

perdão autêntico é, necessariamente, incondicional, porque as condições para que ele seja 

concedido não existem, e só pode ocorrer no particular da relação entre a vítima e o ofensor. 

Já Paul Ricoeur entende que o perdão parece não responder à lógica do dever. Ele não é 

devido, é doado. Está colocado sob o signo do excepcional: nem é fácil nem é impossível. 
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Para o filósofo, tornar o perdão próximo demais do alcance ordinário, até falar 

demasiadamente dele, arriscaria desvirtuá-lo, traí-lo. Por isto mesmo, Ricoeur fala, 

insistentemente, de “perdão difícil” (de dar, de receber, mas também de conceber). São estes 

os filósofos evocados no presente capítulo. 

O tema do perdão, há tempos, interpela os domínios da teologia, da política e da 

filosofia, contudo o interesse científico pela sua abordagem é relativamente recente. Em 

particular, na psicologia, em que uma das frentes de pesquisas sobre o perdão tem sido a das 

relações interpessoais, os primeiros estudos mais teórica e metodologicamente sofisticados 

surgem no final da década de 1960, sendo produzido um volume considerável de publicações 

nas décadas de 1980 e 1990, conservando-se, desde então, notável interesse pelo tema (Rique 

& Camino, 2010). Tais pesquisas psicológicas têm se mostrado multifacetárias, investigando 

a relação do perdão com a resolução de conflitos interpessoais, com o bem-estar, com a 

justiça, com a moral, com processos cognitivos, com traços de personalidade, com a empatia, 

com a intervenção terapêutica e com a religiosidade (Abreu, 2013). Nesta tese, abordaremos o 

perdão associado a uma perspectiva moral desenvolvimentista e a um modelo de estágios do 

pensamento do perdão. Ressaltamos que a orientação teórica apresentada pelo psicólogo 

estadunidense Robert D. Enright é a única que aborda o perdão no interior da psicologia 

moral e do desenvolvimento. Com ela, pretendemos explorar o território labiríntico do perdão. 

 

2.1. Uma leitura filosófica do perdão (como potencialidade da ação, impossível, 

imperdoável e difícil) 

 

 

O trabalho de acionar universos filosóficos singulares não se faz sem riscos, 

notadamente o risco de comparações descontextualizadas, embora elas possam, muitas vezes, 

aflorar. Entendemos que o critério comparativo não seria tão produtivo e poderia resultar num 
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reducionismo tedioso. Ressalte-se, ademais, o fato de que a bibliografia filosófica sobre o 

perdão, além de fragmentada, não é abundante (Borradori, 2004; Cucci, 2010). Portanto, 

elaborado com uma assumida intenção introdutória e didática, este tópico pretende trazer a 

riqueza das inquietantes reflexões filosóficas que se ocuparam do perdão, privilegiando o 

pensamento de Hannah Arendt, Vladimir Jankélévitch, Jacques Derrida e Paul Ricoeur. Estes 

são autores nos quais todos reconhecem uma destacada habilidade de entrelaçar o universo 

filosófico ao não-filosófico, preservando sempre um profundo enraizamento da filosofia na 

vida cotidiana. 

Da reflexão político-filosófica apresentada por Hannah Arendt em “A condição 

humana”, depreende-se que o perdão e a promessa são potencialidades libertadoras da ação 

humana, posto que são capazes de lidar com as maiores fragilidades desta ação: o irreversível 

e o imprevisível. Para Arendt (2007), graças à capacidade de perdoar, pode-se vencer a 

irreversibilidade da ação humana, referindo-se ao passado e permitindo sua recuperação. Pela 

capacidade de prometer e cumprir promessas, pode-se derrotar a imprevisibilidade da mesma 

ação, referindo-se ao futuro e criando possibilidades de segurança. Segundo Arendt (2007, 

2008), o perdão se subtrai da aquiescência e elimina deliberadamente o nó que o devir ainda 

não conseguiu desfazer, inaugurando uma nova era para o ofendido e para o ofensor. A 

promessa, de certo modo, cria o futuro, que é por definição um oceano de incertezas, 

instaurando ilhas de segurança sem as quais as relações humanas se tornam irrazoáveis. Diz a 

filósofa:  

O remédio contra a irreversibilidade e a imprevisibilidade do processo que ela 

desencadeia não provém de outra faculdade possivelmente superior, mas é uma das 

potencialidades da própria ação. A redenção possível para a vicissitude da 

irreversibilidade – da incapacidade de se desfazer o que se fez, embora não se 

soubesse nem se pudesse saber o que se fazia – é a faculdade de perdoar. O remédio 
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para a imprevisibilidade, para a caótica incerteza do futuro, está contido na faculdade 

de prometer e cumprir promessas (Arendt, 2007, p. 248). 

Arendt entende que o perdão, tema no qual ela muito avançou, é um ato ousado de 

liberdade que irrompe o fluxo temporal dos acontecimentos e funciona como um corretivo 

necessário aos danos inevitáveis da ação na esfera dos “negócios humanos” (Arendt, 2008; 

Correia, 2006). Evidentemente, é impossível revogar a história, fazendo com que as ações não 

tenham acontecido, mas é possível intervir no passado, tentando modificá-lo para iniciar um 

novo futuro, alheio ao automatismo em que se inserem o rancor, o ressentimento e a vingança. 

É nesse sentido que o perdão carrega um poder inovador da ação humana. 

Ao refletir acerca dos crimes cometidos durante o nazismo, Arendt adota como 

princípio que o perdão só tem sentido ali onde o direito de punir legalmente pode ser 

exercido. A punição é, pois, a alternativa ao perdão, não o seu oposto: ambos têm em comum 

o fato de que tentam pôr fim a algo que, sem a sua interferência, poderia continuar 

indefinidamente. É, portanto, significativo – elemento estrutural na esfera dos negócios 

humanos – que os homens não possam perdoar aquilo que não podem punir, nem punir o que 

é imperdoável (Arendt, 2008). A escala monstruosa, inédita e inacreditável dos crimes 

nazistas, a minimização da condição humana e a banalização do mal perpetradas durante o 

Holocausto tornam inadequada e absurda qualquer punição prevista em lei (Arendt, 

2007).  Não há perdão ou reconciliação para isso. E nem o aparato jurídico cria uma 

possibilidade de reparação, porque nem a pena de morte pode surgir como tábua salvadora. 

Além de Arendt, muitos outros situados nessa mesma linha, como o filósofo Vladimir 

Jankélévitch, defenderam a ideia segundo a qual, se nenhuma punição proporcional pode ser 

encontrada, o crime permanece imperdoável. 

Segundo Jankélévitch, o imprescritível e o imperdoável são conceitos distintos, mas 

têm em comum uma espécie de transcendência em relação à esfera jurídica. Tal como o 
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perdão, o imprescritível acerca dos crimes contra a humanidade se apresenta como um ato de 

exceção, ultrapassando toda a temporalidade determinável pelas leis do Direito. O argumento 

do filósofo em favor da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade (ele também se 

refere essencialmente ao Holocausto e aos totalitarismos) apoia-se na ideia de que não são os 

criminosos que não podem ser extintos, são os crimes contra a essência do ser humano, os 

crimes que afetam os homens, inclusive na sua capacidade de perdoar, que jamais 

prescrevem. Por isto, Jankélévitch os nomeava como crimes metafísicos ou ontológicos, pois 

visavam a suprimir “a existência do outro”, não “tanto deste ou daquele enquanto indivíduo”, 

mas do homem “enquanto homem” (Jankélévitch, 1986, p. 41).  

Para o filósofo moralista, não se trata mais de discutir a necessidade do perdão, mas de 

afirmar a sua impossibilidade: o perdão é impossível para os crimes de extermínios, de 

genocídios. No horizonte geopolítico do perdão, há dois axiomas nas considerações de 

Jankélévitch. O primeiro é que o perdão somente pode ser acordado se for fruto de um pedido, 

caso contrário é impossível a sua realização. Isso significa que não se perdoará o ofensor que 

não confesse a sua falta, arrependa-se e deseje a reconciliação com o ofendido. O segundo 

axioma diz que há um limite para a aplicação do perdão, de modo a ser impossível para os 

crimes do mal radical, ditos monstruosos, serem perdoados. Eis o que Jankélévitch diz a 

respeito do perdão depois de Auschwitz:  

O perdão! Mas já nos pediram perdão? Só a miséria e o abandono do culpado dariam 

um sentido e uma razão de ser do perdão. Quando o culpado é gordo, bem-nutrido, 

próspero, enriquecido pelo “milagre econômico”, o perdão é uma sinistra brincadeira 

(...) O perdão morreu nos campos de morte (Jankélévicth, 1986, p. 50).  

Jankélévitch escreve tais palavras possuído, como ele mesmo descreve, pela cólera dos 

justos e com o ressentimento das vítimas. Assumindo uma forte postura crítica, Jankélévitch, 

que era judeu, lamenta que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o perdão político tem 
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sido evocado sem qualquer critério conceitual e de valor ético, com a aplicação de anistias e 

políticas de memórias manipuladas (Migliori, 2007). 

Deixando as esferas jurídica e política do perdão e se voltando para a esfera privada, 

face a face, Jankélévitch faz uma distinção entre desculpa e perdão. A desculpa é condicional: 

depende da capacidade de compreender o mal feito, que se explica. Existe, portanto, uma 

razoabilidade. O perdão é incondicional: as razões simplesmente não existem. É a loucura do 

impossível. Por isso depende do poder criador do amor. Na ideia do perdão, há a da 

transcendência. Destarte, “as ‘razões’ de perdoar praticamente não são mais admissíveis que 

as ‘razões’ de crer; se perdoamos, é porque não temos razões; e se temos razões, há a 

desculpa, não o perdão” (Jankélévitch, 1986, p. 43). Para o autor, o imbróglio moral que o 

perdão enfrenta apenas se resolve pelo amor. Isto pode ser lido como uma proposta ou aposta 

num único, sublime, apaziguador e libertador imperativo categórico: “Ama e faz o que 

quiseres” (Jankélévitch, 2008, p. 127). 

 Presente em grande parte de suas reflexões, o perdão, na filosofia de Jacques Derrida, 

é anunciado como um paradoxo: “só pode ser possível se é impossível” (Derrida, 2005a, p. 

145-162). O caráter aporético3 e paradoxal do perdão, enquanto experiência do impossível, 

desafia o pensamento e converte o perdão em ato cuja realização plena está sempre mais além 

dos limites fixados pela razão e pelo Direito. Além disso, para Derrida, o perdão também se 

revela para além de qualquer uso político, ocorrendo somente na singular relação entre 

ofensor e vítima. Esse entendimento parece privar de sentido ou autenticidade todo perdão 

pedido coletivamente em nome da comunidade, de uma igreja, de uma instituição, de uma 

corporação, dirigido a um conjunto de vítimas anônimas, às vezes mortas, ou a seus 

representantes, descendentes e sobreviventes. A solidão singular, quase secreta, em que se 

                                                           
3 Aporético (do grego aporia: “caminho inexpugnável”, “sem saída”, “enigma”) é definido como dificuldade ou 

dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter resposta ou conclusão para uma determinada 

indagação filosófica (Cassin, 2004). 
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daria o perdão, faria dele uma experiência estrangeira ao território do Direito, do castigo, da 

pena, da instituição pública (Perrone-Moisés, 2006).  

Derrida propõe a distinção entre o perdão condicional e o incondicional. O perdão 

condicional inclui os requisitos de ser pedido, a cena de arrependimento, a consciência da 

culpa, a promessa de regeneração, a busca pela reconciliação de uma unidade perdida. O 

filósofo faz algumas objeções a esta forma de perdão, dentre as quais a que aponta que, diante 

de condições e exigências, já não é o culpado, mas é um outro que se perdoa. “Se digo: eu o 

perdoo na condição de que, pedindo perdão, você se modifique e não seja mais o mesmo, será 

que eu estou realmente perdoando você?” (Derrida, 2005b, p. 15). Neste caso, então, o perdão 

começaria a se deixar contaminar por um cálculo ou troca que o corromperia. Nem cálculo 

nem unidade. Para ele, o perdão deveria “permanecer excepcional e extraordinário, submetido 

à prova do impossível: como se interrompesse o curso ordinário da temporalidade histórica” 

(Hollowey, 2003, p. 59). 

Derrida insiste na necessidade de se manter uma referência ao perdão incondicional, 

além da troca e independente do horizonte de uma reconciliação. Falando a propósito do 

perdão incondicional, do perdão puro, o filósofo afirma que é concedido qualquer que seja a 

atitude do culpado, mesmo que ele não peça perdão ou não se arrependa: perdoa-se o culpado 

enquanto culpado. Pelas razões que expõe, Derrida defende que perdoar o perdoável é muito 

fácil. O perdão autêntico se dirige ao imperdoável, ou não é (Derrida, 2005a). No 

entendimento derridariano, o que complica a questão é que o perdão puro e incondicional, 

para ter seu sentido próprio, deve não ter nenhum sentido, nenhuma finalidade, nenhuma 

inteligibilidade mesmo. Seria preciso seguir sem enfraquecer a consequência deste paradoxo 

ou desta aporia. Tal distinção parece ser uma espécie de resposta que ele dá à afirmação de 

Jankélévitch segundo a qual os alemães não haviam pedido perdão pelo que fizeram e, 

portanto, não caberia de forma alguma perdoá-los (Perrone-Moisés, 2006).  
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 A última referência filosófica evocada é a elaborada por Paul Ricoeur. O filósofo 

francês integra a análise do perdão à lógica da superabundância, da economia da dádiva ou do 

dom, que se contrapõe polarmente à lógica da equivalência, que preside o modelo jurídico e a 

moral cotidiana. Assim, na concepção ricoeuriana, o perdão constitui uma realidade 

suprajurídica (Ricoeur, 2007). A lógica da superabundância agrega elementos de uma 

originária bondade, do excesso do dom (o perdão tem a estrutura de um excesso, de um 

excesso de dom, que resiste e ultrapassa a contabilidade da dívida, a reciprocidade e a justiça) 

e do amor que rompem a engrenagem da dívida. Ricoeur insiste na inscrição do perdão na 

economia do dom muito mais do que na da transação. A superação da lógica da exata 

equivalência pela lógica da superabundância revela, no perdão, uma certa pedagogia do 

excesso cuja dinâmica essencial envolve o amor, a generosidade e a graça, virtudes 

plenamente anunciadas no modelo teológico e religioso cristão (Cucci, 2010). 

Precisamente por não se submeter à lógica jurídica, que imprime, de certo modo, o 

sentido de obrigatoriedade nas relações, o perdão não se coloca nem como dever nem como 

direito. O perdão não é devido, mas doado. Nesse sentido, jamais se anuncia como imperativo 

categórico. Ricoeur ensina que, não sendo o perdão exigível, quem pede perdão, tacitamente 

aceita não ser atendido. Assim, crimes praticados com inacreditável crueldade como os dos 

acontecimentos monstruosos do século passado (Holocausto e Apartheid) também podem 

ficar imperdoáveis (Ricoeur, 1995). Para o filósofo, o perdão se situa no registro do 

extraordinário, sob o signo do excepcional: torná-lo próximo demais do alcance ordinário 

arriscaria descaracterizá-lo. Como o dom, também o perdão pode reduzir-se à mercadoria de 

troca, uma baixa, mesmo que sublimada, forma de comércio, algo que faz notícia, espetáculo, 

mas que não conduz à reconciliação e ao reconhecimento das possibilidades por ele abertas 

(Migliori, 2007). Por esta razão, Ricoeur fala recorrentemente de “perdão difícil”: de 

conceder, de receber e de conceber. Diz o autor: 
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O perdão, se tem algum sentido e se existe, constitui o horizonte comum da memória, 

da história, do esquecimento. Sempre em segundo plano, o horizonte foge ao domínio. 

Ele torna o perdão difícil: nem fácil, nem impossível. Ele imprime o selo de 

inacabamento sobre a empreitada inteira. Ele é tão difícil de se dar e de se receber 

quanto de se conceituar. A trajetória do perdão tem sua origem na desproporção entre 

os dois polos da falta e do perdão (Ricoeur, 2007, p. 465). 

Ricoeur, no epílogo da obra A memória, a história, o esquecimento, permeia a relação 

entre o esquecimento e o perdão. Conforme adverte, apesar de esquecimento e perdão serem 

tratados separadamente na obra citada, os seus itinerários respectivos se cruzam dialética e 

constantemente num lugar que não é um lugar, segundo Ricoeur (2007), e que pode ser mais 

bem designado pelo termo horizonte. O perdão não se alinha ao lado do esquecimento, mas 

também depende dele. Por um lado, o perdão é o contrário do esquecimento: não se pode 

perdoar o que foi esquecido; o que deve ser destruído é a dívida, não a lembrança. Mas, por 

outro lado, segundo Ricoeur (1995), o perdão acompanha o esquecimento ativo (“esquecer 

sem esquecer”), aquele presente no trabalho de luto, e é neste sentido que o perdão cura. 

Assim, o perdão acrescenta ao trabalho de lembrança o trabalho de luto; “dirige-se não aos 

acontecimentos cujas marcas devem ser protegidas, mas à dívida cuja carga paralisa a 

memória e, por extensão, a capacidade de se projetar de forma criadora no porvir” (Ricoeur, 

1995, p. 7).  

2.2. O perdão enquanto objeto da pesquisa psicológica 

 

Tradicionalmente confinado aos campos teológico, político e jurídico, o tema do 

perdão apresenta uma abordagem científica relativamente recente. Na psicologia, em 

particular, estudos aprofundados sobre o tema somente surgiram a partir da década de 1960 
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(McCullough, Pargament, & Thoresen, 2001). Desde então, verifica-se, especialmente nas 

décadas de 1980 e 1990, um significativo e progressivo crescimento no volume de estudos 

sobre o perdão e suas formas de mensuração, sendo elaborados diversos instrumentos que 

avaliam esse construto e possibilitam explorá-lo em seus aspectos desenvolvimentais, sociais 

e de personalidade (McCullough & Witvliet, 2002; Rique & Camino, 2010; Santana & Lopes, 

2012). Além disso, estudiosos tem progredido no desenvolvimento de programas que utilizam 

o perdão nos âmbitos clínico-terapêutico e educacional (Enright et al., 1991).  

No Brasil, as primeiras publicações sobre a psicologia do perdão surgiram na década 

de 2000, sendo encontradas referências em capítulos de livros e em artigos científicos 

produzidos, desde então, por grupos de pesquisadores de diversas universidades brasileiras 

(Santana & Lopes, 2012). Com efeito, podemos encontrar, apesar da incipiente produção 

nacional do ponto de vista quantitativo, estudos consistentes e sistemáticos sobre o perdão a 

partir das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, em nível de iniciação científica, mestrado 

e doutorado, pelos professores Dr. Júlio Rique Neto e Dra. Cleonice Camino e seus 

colaboradores do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral (NPDSM), na 

Universidade Federal da Paraíba.  

Nas publicações nacionais e internacionais sobre o perdão, frequentemente identifica-

se um cuidado dos autores em trazer uma definição conceitual, pois o modo como se 

conceitua um fenômeno traz implicações importantes na maneira como o compreendemos e o 

estudamos. Cumpre ressaltar que não existe um consenso entre os autores sobre o que é, 

afinal, o perdão (Worthington, 1998, 2005; Enright & North, 1998; McCullough et al., 2001), 

e alguns entendem que a falta desse consenso constitui um dos mais relevantes problemas do 

campo (Elder, 1998; Enright & Coyle, 1998; Enright, Freedman, & Rique, 1998; Enright, 

Gassin, & Wu, 1992). O mais curioso é que se alcançou um consenso mais forte sobre o que o 

perdão não é do que o que o perdão é (McCullough, Pargament, & Thoresen, 2001). Assim, 
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muitos teóricos e pesquisadores insistem na distinção entre o perdão e outros termos que 

comumente lhe são tomados como sinônimos, por exemplos, tolerância, desculpas, negação, 

esquecimento e reconciliação. 

Perdoar alguém é diferente de tolerar uma ofensa, o que implica que a ação do ofensor 

foi justificável. O perdão é relevante no caso das verdadeiras injustiças interpessoais. 

Desculpar um ofensor por ter motivos razoáveis para cometer a ofensa também é diferente do 

perdão. Mesmo que haja motivos razoáveis que expliquem a ofensa, e que esses sejam 

considerados, perdoar não é somente entender que não houve intencionalidade. O perdão 

genuíno também é distinto de negar ou esquecer o impacto das ofensas. Fingir que nada 

aconteceu ou que não se sentiu magoado não é o mesmo que perdoar, embora, antes que o 

perdão seja posto em prática, as pessoas possam inicialmente utilizar esse recurso como forma 

de evitar entrar em contato com os sentimentos dolorosos eliciados pela ofensa. O perdão diz 

respeito a inspecionar o dano que a pessoa sofreu pelas ações do outro e, com o tempo, 

lembrar-se disso diferentemente, em vez de tentar apagar da memória. Por fim, o perdão não é 

igual à reconciliação, que se refere à restauração de um relacionamento de confiança. Perdoar 

envolve a resposta de uma pessoa a uma ofensa, enquanto a reconciliação envolve duas 

pessoas relacionando-se bem novamente (Enright et al., 1998, p. 49). 

Se, conforme mencionado, a literatura reconhece certo consenso sobre o que o perdão 

não é, as questões centrais acerca da natureza do perdão permanecem sem respostas ou, pelo 

menos, sem consenso também (Hook et al., 2012; Kearns & Fincham, 2004). De acordo com 

McCullough et al. (2001), as divergências se aglutinam em torno de, no mínimo, três questões 

principais: 1) trata-se de um fenômeno intrapessoal ou interpessoal? 2) envolve apenas a 

abdicação, por parte da vítima, dos sentimentos, julgamentos e comportamentos de valência 

negativa ou inclui, de modo complementar ou substitutivo, elementos positivos como 

compaixão e benevolência em direção ao autor da mágoa? 3) constitui um evento 
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extraordinário (pouco comum) ou se trata de algo relativamente comum no cotidiano das 

pessoas? 

Concernentemente à primeira questão, muitos modelos psicológicos do perdão 

ressaltam os fatores intrapsíquicos, de personalidade. O perdão é conceituado como um 

processo que ocorre internamente ao indivíduo e envolve mudanças (afetivas, cognitivas e 

comportamentais) que podem se desdobrar independentemente de a vítima continuar engajada 

em um relacionamento com o ofensor. Os estudos, dentro dessa perspectiva, têm adotado 

como unidade de análise a pessoa ofendida, enfatizando a disposição, o processo e as 

consequências do perdão para ela (McCullough & Worthington, 1995). Outros modelos 

teóricos definem o perdão como um processo interpessoal. Desse ponto de vista, é o 

relacionamento, em vez da vítima, a unidade apropriada de análise dos estudos do perdão. Os 

autores atentam para o fato de que, frequentemente, as ofensas envolvem familiares, cônjuges, 

amigos, colegas de trabalho etc; e compreender como as pessoas se comportam em relação às 

outras após uma injustiça é fundamental para o entendimento do perdão no contexto de um 

relacionamento diádico em curso (Exline & Baumeister, 2011). 

No que tange a segunda questão, alguns estudiosos definem o perdão basicamente 

como a redução na frequência de sentimentos, julgamentos e comportamentos negativos ou 

orientados para a vingança (Gordon, Baucom, & Snyder, 2001; Temoshok & Chandra, 2001; 

Thorensen, Harris, & Luskin, 2001). Para esses estudiosos, perdoar é livrar-se do 

ressentimento, da raiva, da amargura e de ações retaliativas contra quem cometeu a ofensa, e 

não requer necessariamente substituir elementos negativos por outros positivos (Thorensen, 

Harris, & Luskin, 2001). Nesse sentido, perdão e reconciliação podem ser situados em 

campos claramente distintos. Outros estudiosos, contudo, sustentam que a redução dos 

elementos negativos sem o essencial aumento de expressões positivas de sentimentos, 

pensamentos e comportamentos em relação ao ofensor não concretizam o perdão genuíno. 
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Seguindo esse raciocínio, a linha que separa perdão de reconciliação pode tornar-se mais 

tênue (Santana & Lopes, 2012). Michael McCullough, Everett Worthington e Robert Enright 

são autores que partilham dessa perspectiva e que serão apresentados adiante. 

Em relação à terceira questão, vale dizer que alguns autores que conceituam o perdão 

como um evento extraordinário têm baseado as suas pesquisas em vítimas que vivenciaram 

profundas ofensas (Enright & Coyle, 1998; Enright, Gassin, & Wu, 1992). Entretanto, a 

magnitude das ofensas varia, de tal modo que incidentes e desapontamentos frequentemente 

experimentados na dinâmica cotidiana das relações podem eliciar formas de perdão menos 

profundas e mais corriqueiras, que Mullet et al. (1998) chamam de perdão comum ou 

ordinário. Ambas as expressões do perdão – extraordinário e comum – podem, ciclicamente, 

conduzir uma a outra: a pessoa que experimenta a modalidade extraordinária do perdão pode 

apresentar maior probabilidade de oferecer o perdão diante de desapontamentos e injúrias 

comuns sofridas no cotidiano; por outro lado, como lembram McCullough et al. (2001), a 

experiência com modalidades ordinárias de perdão frente a ofensas “menores” pode constituir 

um estágio para expressões mais profundas de perdão em resposta a traumas maiores que a 

pessoa, por ventura, possa ter vivenciado ou que venha a vivenciar. 

 

2.2.1. Os modelos teóricos sobre o perdão interpessoal 

 

Em revisão da literatura sobre o estudo do perdão na psicologia, Abreu (2013) 

identificou como autores mais citados Michael McCullough, que investiga o perdão a partir 

de mudanças pró-sociais na motivação (evitação e/ou conciliação) de alguém em relação ao 

transgressor; Everett Worthington, que estuda o perdão a partir de três componentes 

principais: empatia, humildade e compromisso com o restabelecimento das relações 

interpessoais; e Robert Enright, defensor da ideia de que perdoar envolve a substituição de 

atitudes negativas por outras mais positivas, orientadas para a compaixão e para a piedade.  
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Pelo menos um aspecto do perdão é comum a todas essas perspectivas teóricas, qual 

seja: perdoar envolve uma mudança interna por parte da vítima e apresenta um caráter pró-

social. Ressaltamos que, neste estudo, as perspectivas de McCullough e Worthington serão 

revisadas, mesmo que de forma sumária, pois são autores com vasta produção literária e que 

inspiram substancialmente os estudos psicológicos sobre o perdão. A perspectiva de Enright 

será apresentada com mais profundidade, especialmente na sua abordagem sociocognitivista 

do pensamento do perdão, pois consta como a principal orientação teórica do presente 

trabalho. 

2.2.1.1. O modelo das motivações relacionadas à transgressão interpessoal, de 

Michael McCullough 

No modelo teórico proposto por Michael McCullough, a ênfase recai sobre as 

mudanças motivacionais referentes à transgressão. McCullough, Worthington e Rachal (1997) 

definiram o perdão interpessoal como um conjunto de mudanças motivacionais em que há um 

decréscimo na motivação para a vingança em relação ao ofensor, uma diminuição da 

motivação para evitá-lo e um aumento de motivações mais conciliadoras e de boa vontade em 

relação ao ofensor, não obstante as ações dolorosas por este infligidas. Daí esse modelo 

teórico ser denominado de modelo das motivações relacionadas à transgressão 

(Transgression-related Interpessonal Motivations - TRIM). De acordo com McCullough 

(2000), no contexto de relações interpessoais próximas, uma transgressão desencadeia pelo 

menos duas motivações iniciais: uma motivação para a evitação ao ofensor e uma motivação 

orientada para a vingança. Contudo, devido a uma diversidade de elementos influenciadores 

(mencionados adiante), essas motivações negativas podem, gradativamente, ser substituídas 

por uma motivação para agir com benevolência em relação ao agente da mágoa (McCullough 

& Hoyt, 2002). Assim, na perspectiva teórica sugerida por McCullough, a evitação, a 
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vingança e a benevolência constituem os três componentes motivacionais envolvidos no 

processo de perdoar uma ofensa (Abreu, 2013).  

Em relação aos elementos que influenciam o perdão interpessoal, McCullough (2000) 

os aloca em quatro conjuntos: 1) determinantes sociocognitivos, 2) determinantes 

relacionados à ofensa, 3) determinantes relacionais e 4) determinantes de personalidade. 

Conforme o autor, os determinantes sociocognitivos são os que mais exercem influência sobre 

o perdão interpessoal e referem-se a variáveis sociocognitivas relacionadas especificamente 

ao ofensor, tais como empatia, tomada de perspectiva, atribuições de responsabilidade, 

intencionalidade, evitabilidade da ofensa, e ruminação. Enquanto variável afetiva, a empatia é 

caracterizada como a habilidade de sentir uma emoção de maneira coerente com a emoção de 

outra pessoa. Enquanto variável cognitiva, a tomada de perspectiva diz respeito à habilidade 

de colocar-se na posição do ofensor e tentar compreender as razões de sua ação. Essa 

habilidade facilita o surgimento do perdão, pois pode promover a compreensão e a empatia 

pelo ofensor (McCullough & Witvliet, 2000). A ruminação da ofensa se expressa como a 

repetição cognitiva das consequências negativas e dos danos causados pela transgressão, o 

que tende a alimentar os desejos de evitar o contato com o ofensor ou vingar-se dele. A 

ruminação exerce, pois, um efeito inibitório sobre o sistema motivacional que sustenta as 

condutas envolvidas na atitude de perdoar (McCullough, 2000). 

Os determinantes relacionados à ofensa são tributários da gravidade da ofensa 

percebida pela vítima, das consequências da ofensa para a relação interpessoal e da existência 

de um pedido de desculpas. Quanto aos determinantes relacionais do perdão, considera-se a 

qualidade da relação, entre ofensor e vítima, anterior às circunstâncias da ofensa. Variáveis 

como nível de intimidade ou proximidade, nível de satisfação com o relacionamento e nível 

de compromisso também figuram como elementos importantes associados ao perdão 

interpessoal. McCullough et al. (2010) postulam, por fim, que os determinantes de 



82 

 

personalidade aludem a características de personalidade: tendência para ruminação ou para a 

dissipação, atitudes frente à vingança e ao perdão, estilo para responder à raiva, religiosidade, 

dentre outras.  

Mesmo que o modelo de McCullough considere a influência cognitiva no perdão, dá 

destaque à empatia como condição precípua para as mudanças motivacionais. Para o autor, 

por desenvolver na vítima um sentimento de cuidado ou mesmo preocupação com o possível 

sofrimento do ofensor, a empatia se estabelece como elemento fundamental e facilitador para 

a decisão de perdoar. Entretanto, tem-se apontado, a título de crítica, que tal explicação só é 

plausível se existe, anteriormente à injustiça, uma relação afetiva próxima entre ofendido e 

ofensor. O modelo não explica se os mesmos sentimentos empáticos pelo ofensor surgem 

quando a situação de injustiça não envolve pessoas próximas ou de convivência (Abreu, 

2013). 

2.2.1.2. O modelo empatia-humildade-compromisso, de Everett Worthington 

Jr. 

Definindo o perdão como um tipo de transação interpessoal que permite a restauração 

das relações afetadas por uma ofensa, Everett Worthington propôs um modelo teórico sobre 

como o perdão ocorre em relações pessoais próximas, a exemplo das relações amorosas e 

familiares. Para o autor, a ofensa pode despertar na pessoa ofendida a elaboração de 

estratégias psicológicas protetivas, como o isolamento e o ataque (revide), que culminam em 

prejuízos na sua relação com o autor da ofensa. Em se tratando de relações íntimas ou 

familiares, em que a convivência é, quase sempre, inevitável, essas condutas podem precipitar 

novas ofensas, dificultando a superação da mágoa e contribuindo para a manutenção do 

ressentimento e da hostilidade em relação ao transgressor (Worthington, 1998). 
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O modelo de Worthington confere especial importância a três componentes envolvidos 

no restabelecimento das relações interpessoais, a saber: a empatia, a humildade e o 

compromisso. Para Worthington, concordando com a compreensão de McCullough, a empatia 

viabiliza a decisão de perdoar, porém apenas a empatia não é suficiente para a superação dos 

sentimentos, julgamentos e comportamentos negativos gerados pela ofensa. A ocorrência do 

perdão também está atrelada ao senso de humildade da pessoa magoada, isto é, à capacidade 

de compreensão de que todas as pessoas podem cometer erros (Worthington, 2005). Nesse 

ponto, Worthington introduz um caráter moral para o perdão, mesmo que não se aprofunde 

nessa questão em seu modelo. Ao lado da empatia e da humildade, instaura-se o 

compromisso: é necessário que a vítima se comprometa, de alguma forma, com a decisão de 

perdoar, buscando restaurar as relações perturbadas pela ofensa. O compromisso com a 

decisão acrescenta um novo elemento ao modelo de Worthington que não existia no modelo 

de McCullough. 

De acordo com Worthington e Scherer (1998), especialmente nas relações familiares e 

próximas, a paciência se estabelece como um importante elemento de resolução de conflitos. 

É a paciência que permite que os conflitos tendam a ser mais facilmente resolvidos dentro da 

relação, isto quando não se estabelece um processo de sucessivas ofensas. Neste caso, a 

paciência é substituída pelo que Worthington denomina de unforgiveness ou ausência de 

disposição para perdoar, que consiste na combinação de fatores (ressentimento, raiva, 

amargura) que podem motivar desejos de evitação ou retaliação contra o ofensor (Abreu, 

2013). Uma contribuição importante do modelo de Worthington é o conceito de disposição 

para perdoar ou forgivingness, como sendo uma tendência para perdoar transgressões que 

existe em cada indivíduo e que é relativamente estável independente das situações (Wade, 

Worthington & Mayer, 2005). Além das mencionadas especificidades do modelo, 

Worthington propõe dois tipos de perdão, distintos, mas complementares: o perdão decisional 
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e o perdão emocional. O primeiro tipo envolve a decisão de efetivamente iniciar o processo de 

perdoar, que pode ser encarado como uma mudança cognitiva. O perdão emocional, por sua 

vez, compreende a substituição de emoções negativas e reações destrutivas por outras 

emoções positivamente orientadas, o que diretamente se relaciona com a promoção do bem-

estar psicológico da pessoa ofendida (Worthington, Witvliet, Petrini, & Miller, 2007). 

Criticamente, aponta-se que, no modelo de Worthington, o perdão é considerado do 

modo restrito, posto que condiciona a ocorrência do perdão ao compromisso com a 

restauração dos laços interpessoais rompidos pela injustiça, o que pode embaraçar o processo 

de perdão em algumas situações, como desaparecimento ou morte do ofensor (Strelan, 

Feather, & McKee, 2008). De acordo com Abreu (2013), apesar das diferenças conceituais e 

operacionais, os modelos desenvolvidos por McCullough e Worthington enfatizam os 

aspectos afetivos do perdão, valorizam a reconciliação e apreciam o uso do perdão no 

restabelecimento das relações entre ofendido e ofensor. São modelos frequentemente citados 

na literatura sobre o perdão e que apresentam transculturalidade, mas expõem algumas 

restrições, sobretudo no que se refere à compreensão de como o perdão ocorre internamente e 

exerce influência nas decisões do indivíduo. Coube a Robert Enright, na esteira dos estudos 

sobre o desenvolvimento cognitivo e moral iniciados por Piaget e Kohlberg, desenvolver um 

sistema teórico que considera o perdão dentro de uma estrutura de avanço do pensamento. 

 

2.2.3. A perspectiva teórica do perdão interpessoal, de Robert Enright 

 

 

No campo psicológico, Enright e o Human Development Study Group são 

pesquisadores pioneiros do estudo do perdão numa perspectiva moral desenvolvimentista e 

representam uma importante vanguarda por relacioná-lo à justiça (Enright, et al. 1991). É 

preciso, antes, atentar para o fato de que, mesmo sem avançar na ideia, Piaget (1932) já havia 
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sinalizado a possibilidade de, no desenvolvimento moral, a justiça restitucional ser substituída 

pela caridade e pelo perdão, orientados para a reciprocidade ideal em que tem vigência a 

“regra de ouro” (“Faça e trate os outros da maneira que você gostaria que lhe tratassem ou que 

fizessem com você”). A propósito dessa ideia, Enright e seus colaboradores apresentam uma 

crítica à análise do perdão a partir da regra de ouro. Segundo eles, a regra de ouro limita o 

perdão a um imperativo moral pautado num pensamento de troca. O perdão, no entanto, vai 

além do dever, revelando-se uma atitude superrogatória, isto é, moralmente elogiável, mas 

não obrigatória (Enright, Gassin, & Wu, 1992). 

Apesar de a abordagem de Enright ser inédita nas pesquisas psicológicas, na filosofia 

de Joana North, que influenciou determinantemente a perspectiva de Enright na relação do 

perdão com a justiça e na consideração do perdão como uma resposta moral, já se concebia o 

perdão referido à justiça, na medida em que ele (o perdão) necessita do reconhecimento de 

uma injustiça; e à moral, pois ocorre entre pessoas e, ao decidir perdoar, a vítima se coloca 

numa posição de superioridade moral, que não deve ser utilizada como recurso para humilhar 

o ofensor (Enright & North, 1998). Ademais, North defende que perdoar requer mudanças de 

atitude frente ao autor da ofensa, através da “superação dos afetos e julgamentos negativos 

dirigidos ao ofensor, não negando o direito de ter tais sentimentos e julgamentos, mas 

esforçando-se para enxergar o ofensor com compaixão, benevolência e amor” (1987, p. 502).    

O sistema teórico desenvolvido por Enright compreende três modelos explicativos do 

perdão interpessoal: o modelo atitudinal do perdão, o modelo do processo do perdão e o 

modelo sociocognitivo do perdão. Subjacente aos três modelos, encontra-se a seguinte 

definição de perdão: 

Perdoar é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao 

ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com outra 

pessoa que a ofendeu injustamente. E, ao mesmo tempo, nutrir a compaixão, a 
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misericórdia, e possivelmente o amor para com o outro que a ofendeu (Enright, 

Freedman, & Rique, 1998, pp. 46-47). 

A definição postulada por Enright, conforme se nota, segue a orientação apresentada 

por North (1998), considera as mudanças afetivas e cognitivas no perdão e inclui a mudança 

comportamental da vítima frente ao seu ofensor.  

A concepção de perdão defendida por Enright envolve algumas importantes 

considerações: (a) dá-se somente no plano interpessoal, não abrangendo a relação entre 

pessoas e entidades inanimadas; (b) coloca-se como uma atitude de respeito à condição de 

falibilidade humana; (c) pode ser relacionado à bondade; (d) surge após a ocorrência de uma 

mágoa pessoal, intensa e injusta, seja de ordem física, emocional, psicológica ou moral; (e) 

requer que a vítima tenha um senso de justiça, reconheça que sofreu uma injustiça e se sinta 

injustiçada; (f) a percepção de ter sofrido uma injustiça não depende da intencionalidade do 

ofensor em causar a mágoa; (g) o perdão não implica numa reconciliação, é possível perdoar e 

não reconciliar-se com o ofensor, embora o oposto não seja verdadeiro; (h) perdoar não 

significa apenas esquecer a mágoa, pois o indivíduo não deixa de se lembrar da ofensa, 

embora seja possível relembrar a situação de um modo diferente e menos perturbador; (i) o 

perdão implica em compreender a situação do ponto de vista do outro, isto é, assumir, de certo 

modo, a perspectiva do outro; (j) não necessita que o perpetrador peça desculpas ou restitua a 

situação de injustiça; (l) o perdão interage com variáveis como a intensidade da mágoa e a 

qualidade do relacionamento antes da injúria  (Enright et al., 1991;  Enright, Gassin &Wu, 

1992). Enright ainda ressalta a distinção entre o perdão e o que ele chama de pseudoperdão 

(pseudoforgiveness), sendo este uma estratégia utilizada para manter ou garantir poder ou 

controle sobre o comportamento do transgressor, na medida em que, apesar de ter comunicado 

o perdão ao ofensor, a pessoa ofendida continua lembrando-o continuamente de seu erro, 
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exercendo, dessa maneira, uma superioridade e/ou um controle incompatíveis com o perdão 

(Enright et al., 1991; Santana & Lopes, 2012).   

Para efeito didático e por orientarem teoricamente a realização de dezenas de estudos 

(Abreu, 2013), apresentaremos, em síntese, os modelos atitudinal e processual do perdão, no 

entanto, é o modelo sociocognivista, no qual são descritos estágios de desenvolvimento do 

raciocínio do perdão, que norteará as análises realizadas neste trabalho. Justificamos a escolha 

pelo modelo sociocognitivista por ele ser o único a abordar o perdão na perspectiva da 

psicologia da moral e do desenvolvimento. 

2.2.3.1. Modelo atitudinal do perdão  

 

As atitudes designam disposições ou tendências que envolvem três componentes: o 

cognitivo, constituído pelas crenças e conhecimentos acerca do objeto ou situação social 

(Aronson, Akert, & Wilson, 2002); o afetivo, definido como sentimento pró ou contra um 

determinado objeto social (Michener, DeLamater, & Myers, 2005); e o comportamental, 

alusivo às ações coerentes com as cognições e afetos relativos a esse objeto (Rodrigues, 

Assmar, & Jablonski, 2009). Nesse sentido, Enright et al. (1991) esclarecem que, enquanto 

atitude, o perdão apresenta nitidamente os componentes cognitivos, afetivos e 

comportamentais, surgindo numa ordem sequencial previsível. A primeira resposta a uma 

situação de ofensa corresponde à sua interpretação e reflexão. Portanto, a dimensão cognitiva 

tende a ser a primeira desencadeada pela ofensa. Em seguida, são desencadeadas respostas 

afetivas (em geral, afetos negativos como raiva e ressentimento), seguidas de respostas 

comportamentais consistentes com as primeiras (Enright & Fitzgibbons, 2000). 

Tomando-se a perspectiva da vítima, o perdão, segundo Enright, Freedman e Rique 

(1998), corresponde a uma diminuição de sentimentos negativos (ex.: raiva, ansiedade), de 

julgamentos negativos (ex.: ela é uma pessoa covarde) e de comportamentos negativos (ex.: 
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menosprezo, afastamento), concomitante ao aumento de sentimentos positivos (ex.: 

consideração, carinho), de julgamentos positivos (ex.: ela é uma pessoa que merece respeito) 

e de comportamentos positivos (ex.: mostrar cuidados, tratar educadamente) em relação a 

quem injustamente a ofendeu. Esse modelo sugere que quando há uma superação do 

ressentimento por sentimentos mais positivos, há um benefício incidente sobre a relação 

interpessoal (Rique, Camino, Enright, & Queiroz, 2007). Esses processos são complementares 

e indissociáveis. Considera-se que a redução dos julgamentos, afetos e comportamentos de 

valência negativa, sem o aumento dos afetos, julgamentos e comportamentos positivos não 

resulta no perdão genuíno, mas, provavelmente, em uma etapa do processo do perdão (Enright 

et al., 1991; Rique & Camino, 2010).  

2.2.3.2. Modelo do processo de perdão 

 

A partir do modelo de atitudes, Enright e seus colaboradores (Enright et al, 1991) 

desenvolveram outro modelo, considerando as etapas percorridas por um indivíduo ao 

perdoar. Os autores informam que o processo de perdoar se divide em quatro fases e vinte 

etapas, descritas abaixo, pelas quais a pessoa pode passar. É importante explicar que nem 

todas as pessoas passam por todas as etapas. Além disso, a estrutura desse processo não é 

rígida, cada pessoa pode iniciar o processo em fases diferentes, podendo regredir para etapas 

anteriores ou dar saltos para etapas posteriores (Rique, 2007; Abreu, 2013).  

 

Quadro 2. Modelo do processo do perdão interpessoal, proposto por Enright et al. (1991) 

Fase do reconhecimento 

Exame das defesas psicológicas. 

Confrontação da raiva; a questão é liberar a raiva, e não nutri-la. 

Admitir vergonha, quando apropriado. 

Consciência da catexia ou, dito de outro modo, de estar tendo as suas energias drenadas pela 
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raiva. 

Consciência do ensaio psicológico da ofensa (ou ruminação da ofensa) 

Insight de que a vítima pode estar comparando a sua situação à situação do ofensor. 

Conscientização de que a ofensa pode causar mudanças adversas e permanentes em si 

mesmo. 

Insight da possibilidade de alterar a visão de mundo naquele momento em relação à situação 

de mágoa. 

 

Fase da decisão 

Novos insights sobre o fato de que as estratégias para lidar com a ofensa e a dor relacionada 

não estão sendo eficazes. 

Disposição para considerar o perdão como uma opção. 

Comprometimento para se perdoar o ofensor. 

 

Fase de resolução 

Refraiming (reenquadramento), em que a vítima se esforça para perceber o ofensor de 

maneira contextualizada (ampliando a sua percepção da situação da ofensa). 

Empatia em relação ao ofensor. 

Consciência de compaixão em relação ao ofensor. 

Aceitação e absorção da dor. 

 

Fase de aprofundamento 

Encontrando sentido para si e para os outros no processo de perdão, e mesmo no sofrimento. 

Percepção de que o próprio self já necessitou do perdão dos outros no passado. 

Percepção de que não se estar sozinho, ou não se é a única pessoa a lidar com a mesma 

ofensa. 

Percepção de que o self pode ter um novo propósito de vida em função da ofensa. 

Conscientização do decréscimo dos afetos negativos, e talvez, do aumento de afetos 

positivos em relação ao ofensor; consciência de maior liberdade emocional e interior. 

Nota: Quadro baseado em Enright e North (1998). 
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A fase do reconhecimento coincide com a consciência dos afetos negativos derivados 

da situação da mágoa, como raiva, autoestima reduzida, vergonha. Essas respostas negativas, 

no transcorrer do tempo, sobrecarregam o indivíduo, despertando nele a necessidade de 

reavaliar a reação sobre a situação e encontrar possíveis alternativas de resolução para o 

conflito (fase da decisão). A fase da resolução diz respeito à deliberação entre justiça e 

piedade, em que o indivíduo seria levado a escolher entre uma das duas estratégias de 

resolução: buscando a restituição, se levado pela justiça, ou agindo com compaixão e perdão, 

caso decida agir com piedade. A fase do aprofundamento envolve o comprometimento com a 

decisão de perdoar, o exercício da tomada de perspectiva, na qual a pessoa ofendida enxerga a 

situação de um ponto de vista diferente do seu, e a consideração da condição de falibilidade 

de todo ser humano (Entight et al., 1991; Rique, 2007; Abreu, 2013). 

Apesar de os componentes do processo não constituírem uma sequência rígida, o 

modelo do processo do perdão apresenta características de um modelo desenvolvimental: 1) 

certos aspectos não são ensinados, mas dependem de uma certa prontidão do sujeito; 2) as 

mudanças apresentam um padrão direcional em relação a uma meta – o perdão; 3) o final do 

processo é psicologicamente diferente de seu início; 4) à medida que a pessoa perdoa, esta 

torna-se mais habilidosa em oferecer o perdão e 5) tende a oferecer o perdão de forma mais 

automatizada (Enright et al., 1991). 

2.2.3.3. Modelo sociocognitivo do perdão 

 

Além dos dois modelos acima apresentados, Enright, baseando-se na estrutura de 

estágios de raciocínio de justiça proposta por Kohlberg, desenvolveu o modelo 

sociocognitivista do perdão, que postula a existência de estágios qualitativamente diferentes 

que representam o desenvolvimento do raciocínio moral do perdão (Enright, Santos & Al-

Mabuk, 1989). As características desenvolvimentais estão ainda mais presentes neste modelo.  
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Enright considera o perdão como uma virtude que depende de um senso de justiça e 

que favorece o uso do pensamento de equidade na resolução de conflitos interpessoais após 

uma situação de injustiça (Abreu, 2013). Vale lembrar que, diferentemente da justiça, que é 

uma virtude deontológica, ou seja, insere-se no campo dos deveres, o perdão é descrito como 

uma virtude de superrogação, isto é, está além dos deveres e se expressa como uma decisão 

(Colby et al., 1987/2010). Desse modo, a questão fundamental para o entendimento do 

processo de perdoar é diferente daquela voltada ao raciocínio de justiça. Enquanto que para 

fazer justiça uma vítima se questiona: “O que devo fazer para ser justo?”, no perdão, depois 

de ocorrida uma injustiça, a pergunta que se apresenta é: “Que condições facilitariam o 

perdão?” (Entight, Santos, & Al-Mabuk, 1989). 

 Para enfrentar estes questionamentos, que são, em última instância, de natureza moral, 

Enright, Santos e Al-Mabuk (1989) conduziram um estudo utilizando dilemas morais com 

adolescentes e jovens adultos. Os autores realizaram adaptações no Dilema de Heinz e no 

Dilema do Prisioneiro Foragido, utilizados por Kohlberg (1984) para avaliar o julgamento 

moral de justiça. No pensamento moral de justiça, o dilema se expressa pela questão do dever. 

“Deve Heinz roubar o medicamento que pode salvar a vida de sua esposa?” (Dilema de 

Heinz); “Deve a vizinha entregar o prisioneiro foragido à polícia?” (Dilema do Prisioneiro 

Foragido). Entretanto, por serem heterogêneas à noção de dever, as situações de perdão 

devem se expressar de outra forma. Efetivamente, mais interessa conhecer as condições que, 

presumivelmente, facilitam a concessão do perdão, por exemplo, vingança, reparação, 

influência de amigos e de convenções religiosas. Para tanto, os autores alteraram os desfechos 

dos dilemas para inserir a situação do perdão. Abaixo, estão descritas as versões adaptadas 

dos dilemas utilizados por Enright, Santos e Al-Mabuk (1989). 
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Na Europa uma senhora estava muito doente com um tipo especial de câncer. Seus 

médicos disseram que existia um remédio que poderia salvar-lhe a vida. Esse remédio 

era uma espécie de “Radium” que um farmacêutico, que morava na mesma cidade, 

havia descoberto recentemente. O farmacêutico gastou muito para fazer esse remédio, 

mas estava cobrando dez vezes mais do que o custo da fabricação para comercializar o 

remédio. Ele pagou R$ 500,00 para comprar o “Radium” e estava cobrando R$ 

5.000,00 por uma pequena dose do remédio. O marido da senhora que estava doente, 

Heinz, procurou junto a todos os seus amigos e pessoas que ele conhecia e usou tudo o 

que podia fazer para tentar conseguir o dinheiro emprestado para comprar o remédio, 

mas só conseguiu R$ 2.500,00, a metade do que o remédio custava. Ele procurou o 

farmacêutico e disse que a sua esposa estava morrendo. Pediu ao farmacêutico para 

que vendesse o remédio mais barato, ou então, deixá-lo pagar o restante depois. Mas o 

farmacêutico disse: “Não, eu descobri o remédio e vou ganhar muito dinheiro com 

ele”. Então, Heinz ficou desesperado e começou a pensar em arrombar a farmácia e 

roubar o remédio para salvar a sua esposa. Sabendo do desespero de Heinz, o 

farmacêutico esperava que ele tentasse roubar o remédio. Então, o farmacêutico 

escondeu o remédio em um local onde ninguém poderia encontrá-lo. Como resultado a 

esposa de Heinz morreu. Heinz sentiu-se profundamente triste e com muita raiva do 

farmacêutico por ter escondido o remédio e causado a morte de sua esposa. (Dilema de 

Heinz adaptado para o perdão) 

 

Um homem foi condenado a 10 anos de prisão por um crime que não cometeu. Após 1 

ano de prisão, ele conseguiu fugir para outra região do país onde trocou de nome e 

passou a se chamar Sr. Thompson. Nesse local, o Sr. Thompson trabalhou muito por 8 

anos e conseguiu juntar dinheiro para montar o seu próprio negócio. Em seu negócio, 
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o Sr. Thompson foi sempre justo com todos os seus empregados, sempre pagava bons 

salários e sempre doava uma parte de seu lucro para instituições de caridade. Certo 

dia, a sua vizinha – Sra. Jones – reconheceu o Sr. Thompson como o homem que havia 

fugido da prisão 8 anos atrás e o denunciou à polícia. O Sr. Thompson sentiu-se 

profundamente triste e com muita raiva de sua vizinha – a Sra. Jones – principalmente 

porque ele sabia que era inocente. (Dilema do prisioneiro foragido adaptado para o 

perdão) 

 

A partir dos resultados obtidos, Enright, Santos e Al-Mabuk (1989) elaboraram um 

modelo, considerando as condições que, eventualmente, facilitariam a decisão de perdoar. Tal 

modelo apresenta uma composição sequencial de seis estágios de raciocínios de perdão, 

orientados do mais simples ao mais complexo. Esses estágios são atrelados a concepções de 

justiça. 

Estágio 1 - Perdão como Vingança: o perdão é oferecido após o ofensor ter sofrido alguma 

dor no mesmo grau da dor da pessoa que foi ofendida. Essa concepção também considera que 

quem perdoa é “moralmente superior ao outro”. Assim sendo, a pessoa perdoa em nome de 

uma “vingança moral”. Essa concepção de perdão está relacionada ao julgamento moral da 

obediência da punição e pela concepção de justiça corretiva de reciprocidade estrita. 

Estágio 2 - Perdão por Restituição ou Compensação: o perdão também é reportado por 

algumas pessoas como uma condição à possibilidade de a(s) vítima(as) ser(em) restituída(s) 

ou recompensada(s) por aquilo que perdeu(ram). Ou as pessoas perdoam para se livrarem do 

sentimento de culpa por, de alguma forma, terem colaborado com a injustiça. Essa concepção 

de perdão é relacionada ao julgamento moral hedonista e instrumental e à concepção de 

justiça corretiva por restituição ou compensação, que pode ser por reciprocidade estrita (i.e., 
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devolver exatamente o que foi roubado ou pagar o valor exato do que foi perdido) ou ainda 

por expiação (isto é, receber valor maior do que o que foi perdido). 

Estágio 3 - Perdão por Expectativas Sociais: o perdão é concebido como uma atitude de 

“bom/boa garoto/garota” e motivado por vínculos afetivos, identificações morais e influência 

dos grupos mais próximos, como amigos e família. Os princípios da boa conduta (bom 

garoto/boa garota) regem a avaliação que as vítimas fazem de si e dos ofensores. Essa 

concepção é relacionada ao julgamento moral do “bom/boa garoto/garota” e à concepção de 

justiça corretiva de reciprocidade estrita. Porém, o avanço mostrado nesse pensamento se 

encontra no fato de que agora surge a influência de uma perspectiva social, que inclui uma 

terceira pessoa, que é mais complexa do que a perspectiva social recíproca considerando 

apenas a relação interpessoal diádica. 

Estágio 4 - Perdão Institucional: o perdão é oferecido quando a pessoa magoada acredita que 

ele é uma alternativa viável a partir das suas crenças religiosas ou moral institucional. Essa 

concepção de perdão é relacionada ao julgamento moral da lei e ordem e à concepção de 

justiça corretiva. O avanço que ocorre nessa concepção é que ela apresenta considerações da 

justiça por procedimentos (ex.: é importante manter os julgamentos sem exceções no que 

concernem às orientações legais e religiosas). A perspectiva social é externa e convencional, 

mas já é uma perspectiva societal que compreende a importância do respeito às regras.   

Estágio 5 - Perdão pela Harmonia Social: O perdão é oferecido para manter a harmonia social. 

Para isso, é preciso ter consciência de que o perdão reduz os conflitos sociais e restabelece a 

paz social. Essa concepção de perdão é relacionada ao julgamento moral pelo respeito ao 

contrato social e à justiça distributiva por equidade. A equidade é vista como uma forma 

“justa” de julgar as injustiças, pois considera os atenuantes e a garantia dos direitos, valores e 

manutenção da cooperação social. 
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Estágio 6 - Perdão pela Compaixão: o perdão é concebido como uma atitude de compaixão 

incondicional, pois representa uma dádiva oferecida voluntariamente por aquele que foi 

vítima de uma injustiça. Verifica-se nessa concepção de perdão uma integração da compaixão 

ao julgamento de justiça pela equidade e uma universalização dos princípios éticos. 

Enright et al. (1991) e Enright e Fitzgibbons (2000) consideram que os dois primeiros 

estágios de pensamento apresentam uma distorção do perdão, confundidos com a justiça 

retributiva (perdão como vingança – estágio 1) e com a justiça restitucional (perdão como 

compensação – estágio 2). Esses estágios são considerados concepções de pré-perdão. Os 

estágios 3 e 4 (perdão como expectativa social e como expectativa institucional) implicam 

uma concepção mais clara do perdão, embora dependam da pressão social para que o perdão 

ocorra. O estágio 5 (perdão para harmonia social) demanda uma visão das consequências do 

perdão para o sistema societal. Enright e Fitzgibbons (2000) entendem que esse estágio de 

pensamento é o primeiro a apresentar a noção do perdão como um princípio moral. O 

pensamento no estágio 6 (perdão como compaixão) considera todas as pessoas igualmente 

merecedoras de respeito. É nesse estágio que ocorre o perdão genuíno, aquele referido aos 

princípios da incondicionalidade e da equidade (Enright et al., 1991; Enright, Santos, & Al-

Mabuk, 1989). 

O perdão, portanto, é concebido dentro do contexto de desenvolvimento da 

moralidade, pautado no avanço cognitivo dos raciocínios utilizados para interpretar as 

situações sociais pela perspectiva da justiça. A estrutura dos estágios de pensamento do 

perdão se assemelha aos estágios de pensamento de justiça propostos por Kohlberg, como 

pode ser identificado no quadro abaixo: 
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Quadro 3. Modelos de estágios de pensamento de justiça (Kohlberg, 1984) e de perdão 

(Enright et al., 1989) 

Estágio Justiça Perdão 

Nível pré-convencional 

Estágio 1 Orientação para a punição e 

obediência 

Perdão como vingança. 

Estágio 2 Hedonismo instrumental 

relativista 

Perdão como restituição ou 

compensação. 

Nível convencional 

Estágio 3 Moralidade do “bom garoto” Perdão como expectativa social. 

Estágio 4 Orientação à lei e à ordem 

constituída 

Perdão como expectativa 

institucional. 

Nível pós-convencional 

Estágio 5 Orientação legalista para o 

contrato social 

Perdão para a harmonia social. 

Estágio 6 Orientação ao princípio ético 

universal 

Perdão como compaixão. 

 

Cabe a ressalva de que o modelo dos estágios proposto por Enright et al. (1989) não 

configura uma estrutura rígida em termos de sequência invariante pela qual todos os 

indivíduos passariam. Faltam aos estágios características indicadas por Kohlberg (1984) como 

necessárias para a consideração de um estágio estruturalmente diferenciado em relação a 

outro. De fato, estudos posteriores mostram que a maioria dos sujeitos enquadra-se em mais 

de um estágio do pensamento, sendo raros os casos de estágios puros. Mais recentemente, 

ainda que tenha se mantido o vínculo com a justiça, o modelo do desenvolvimento moral vem 
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passando por adaptações em termos de concepção e de nomenclatura, sendo mais adequado 

falar em estilos de pensamento de perdão do que em estágios (Enright & Fitzgibbons, 2000). 

Advertimos que, nesta tese, ainda manteremos o termo “estágios”, tão somente para conservar 

a coerência com a denominação utilizada no manual para a correção do Dilema de Heinz para 

a Justiça (Colby& Kohlberg, 1987) e do Inventário para o Perdão (Camino et al., 1996), 

adotados como instrumentos de produção de dados nesta pesquisa. 

2.3. Perdão e religião 

 

Nas últimas três décadas, multiplicaram-se as pesquisas acerca do perdão em sua 

relação com variáveis como traços de personalidade, saúde mental, aceitação social, bem-

estar psicológico, resolução de conflitos, dentre outras (Ballester, Sastre, & Mullet, 2009). 

Contudo, segundo McCulough e Worthington (1999), verifica-se que, nesse período, a 

maioria dos estudos empíricos sobre o perdão tende a ignorar as profundas raízes religiosas do 

conceito de perdão (McCullough & Worthington, 1999). Muller e Girard (1999) consideram 

tal omissão lamentável, pois as pesquisas psicológicas poderiam ser consideravelmente 

enriquecidas se investigassem mais atentamente como as tradições religiosas abordam o 

perdão. 

As principais religiões do mundo têm enfatizado, em graus diferentes, a importância 

do perdão como pedra angular de seu sistema de crenças (Rye et al., 2000). Nas tradições 

cristãs, toda a reflexão sobre o ensinamento moral passa pelos conceitos de amor, de perdão e 

de misericórdia, que vão na contramão do revanchismo, da retaliação. Afinal de contas, 

quando se oferece a outra face, interrompe-se um nexo atroz de causalidades cíclicas. 

Portanto, perdoar o próximo, assim como o Pai os perdoa, torna-se um preceito ético de forte 

apelo para o cristão (Karnal, 2014). Semelhante às crenças cristãs em um Deus perdoador, as 

tradições islâmicas reverenciam um deus compassivo e misericordioso para com aqueles que 
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sinceramente se arrependem de seus pecados e oferecem o perdão a quem o ofender (Siddiqi, 

2004). Os judeus também acreditam que, porque Deus é piedoso para com os homens, estes 

devem ser indulgentes uns com os outros, desde que haja confissão, contrição e desejo de 

reconciliação. Também, o budismo e o hinduísmo colocam o perdão numa posição 

absolutamente central no trabalho de compreensão e libertação interior, propondo que, 

embora as ações pecaminosas não sejam puníveis por um ser superior, perdoar uns aos outros 

é vital, pois quebra o ciclo da vingança, do ressentimento e do ódio: “o perdão é o ato radical 

que diz: ‘isto para aqui’” (Paz, Neto, & Mullet, 2007). 

Por conta da ênfase no perdão presente em muitas tradições religiosas, os 

pesquisadores sugeriram, inicialmente, uma conexão teórica segundo a qual pessoas mais 

religiosas tenderiam a ser mais tolerantes a transgressões (Pargament & Rye, 1998). Esta 

ligação teórica, mais tarde, foi estendida ao perdão por Worthington et al. (1996), quando 

postularam que pessoas com maior envolvimento religioso tenderiam a seguir mais 

comprometidamente os princípios da doutrina e seriam mais propensas a oferecerem o perdão. 

Na linha sociocognitivista do desenvolvimento moral, entretanto, há pouca ênfase no papel da 

religião na formação do pensamento moral (Ballester, Sastre, & Mullet, 2009). 

Empiricamente, a literatura tem demonstrado que a relação entre crenças religiosas e 

disposição para perdoar não é linear, mas intermediada pelo compromisso com a religião, 

representado por participação regular em atividades religiosas, leitura das escrituras, 

discussões sobre a religião com os pares etc (Ellison & George, 1994). Merece destaque um 

estudo europeu realizado por Mullet et al. (2003) com o objetivo de analisar a relação entre 

envolvimento religioso e disposição para perdoar. A relação foi avaliada em três grupos de 

leigos de um ambiente social dominado pela tradição católica: pessoas sem crenças religiosas 

(grupo 1); pessoas crentes, mas pouco engajadas nas atividades religiosas (grupo 2) e pessoas 

com alto compromisso religioso (grupo 3). Os resultados sugeriram que o que faz diferença na 
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disposição para oferecer o perdão era, principalmente, o compromisso religioso e não a mera 

crença pessoal ou ausência dela. A partir dos resultados encontrados, os autores supuseram 

que a associação entre envolvimento religioso e disposição para o perdão seja ainda mais 

significativa em pessoas que dedicam a vida à religião, como padres, freiras, monges.  

Essa possibilidade de relação é abordada na presente tese, que busca identificar os 

raciocínios morais de justiça e de perdão em padres católicos. Para tanto, entendemos ser 

necessário conhecer os conteúdos essenciais e os fundamentos da doutrina católica tanto sobre 

a justiça como sobre a perdão. Este será o tema do próximo capítulo. 
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Capítulo 3 

 

Sobre a moral católica: um recorte historiográfico 

 

 

 Apresentamos algumas matrizes filosóficas e psicológicas da justiça enquanto virtude 

moral e de desenvolvimento, e percorremos o território labiríntico do perdão, realizando 

igualmente itinerários filosóficos e moral-desenvolvimentistas. Resta-nos, a propósito da 

estrutura delineada para esta tese, apresentarmos a constituição doutrinária do catolicismo 

acerca da moral. Por julgarmos viável e conveniente, mas nos desviando de uma preocupação 

excessiva com minúcias cronológicas e em alcançar a retórica apurada dos grandes debates 

teológicos, procederemos com tal apresentação a partir da história da Igreja Católica 

Apostólica Romana4 e da evolução de sua doutrina.  

Ainda que não tivéssemos a intensão deliberada de abordar a moral no universo 

religioso, o que não é o caso, tratar da história e da doutrina de uma religião quase que obriga 

a versar sobre o que nelas contém a respeito do domínio moral. Com efeito, inexiste sistema 

religioso que não tenha oferecido aos seus seguidores orientações para se praticar o bem e se 

evitar o mal, dando origem a uma determinada forma de conduta moral (Nichols, 2000). Há 

quem defenda que a religião é, de certo modo, redutível à moral, a exemplo de Kant, que o faz 

não obstante a dificuldade de se precisar uma ordem cronológica detectável que torne uma 

fonte da outra. Para o filósofo alemão, a religião não se distingue em ponto algum da moral 

quanto à matéria, isto é, quanto ao objeto, pois têm em geral a ver com os deveres, mas 

diferenciam-se pelo fato de que, na moral, os deveres são praticados como princípios 

fundamentais de todo ser racional, enquanto que na religião esses deveres são vistos como 

mandamentos de uma suprema vontade divina, o que confere à religião uma certa vantagem: a 

de tornar sensível a obrigação moral através da ideia de Deus (Kant, 2008). Com isso, a 

                                                           
4 O uso do termo “Igreja” (com “i” maiúsculo), no presente texto, é feito em referência à Igreja Católica 

Apostólica Romana. 
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passagem à religião inscreve-se no próprio movimento da moral procurando a melhor 

aplicação. 

Noutra perspectiva, argumenta-se que, apesar de acessíveis à razão humana, as normas 

e virtudes morais não são simplesmente efeitos da capacidade legislativa da razão, mas 

infundidas no homem pelas revelações divinas, vistas como base transcendente para o 

exercício do pensamento e da ação moral do homem (Libanio, 2005). Os monoteísmos 

abraâmicos, mas não só eles, são religiões peculiarmente moralistas. Produzem decálogos e 

regras de fé cuja origem e polo referencial são a revelação divina, explicitada na Torá, na 

Bíblia e no Alcorão. No caso específico do cristianismo, toda a tradição teológica, desde a 

patrística5 até a teologia moral contemporânea, defende que o fundamento incólume da moral 

é a Lei de Deus, que se coloca, também, como norma do agir moral e como bem supremo. 

Portanto, para a tradição cristã, a religião não é um instrumento privilegiado de aplicação de 

princípios morais determinados pela faculdade racional, mas, ao contrário, todo o agir moral 

resulta da crença na existência de um princípio superior, sobrenatural. 

Em que pese a relevância desse debate, não pretendemos adentrar o seu mérito nem 

nos posicionar conclusivamente acerca de uma ou de outra perspectiva. Nossa intenção, neste 

capítulo, é abordar a doutrina do catolicismo, destacando os princípios que, para a mesma, 

fazem do homem um sujeito moral. Tais princípios estão professados e explicados nos 

sacramentos, dogmas e cultos da tradição católica, e em variadíssimos documentos eclesiais, 

dos quais se destaca o Catecismo da Igreja Católica (CIC). Vale relembrar que a abordagem 

detalhada de conteúdos alusivos à justiça e ao perdão presentes no Catecismo consta como um 

estudo analítico à parte realizado nesta tese. Por ora, conforme antecipamos, optamos por 

apresentar a doutrina católica mediante um recorte historiográfico da evolução institucional e 

das decisões eclesiásticas e teológicas que ao longo dos séculos moldaram a visão da Igreja 

                                                           
5 Patrística é o nome dado à filosofia cristã dos três primeiros séculos – elaborada pelos Padres ou Pais da Igreja 

–, responsável pela elucidação progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica 

(Vidal, 1999). 
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quanto à fé e quanto à moral cristã. Esta é, sem dúvidas, uma empreitada bastante desafiadora, 

sobretudo para quem não é historiador, nem teólogo e nem assumidamente religioso. 

 

3.1. A história milenar da Igreja 

 

Moderar a parcialidade, as predisposições e o risco de anacronismos, ao longo deste 

relato histórico, constitui uma preocupação constante. É evidente que nem mesmo o 

historiador, por mais objetivo e imparcial que pretenda ser, é alheio aos seus próprios 

interesses, mentalidades e contextos, nem pode subtrair-se completamente ao seu ponto de 

vista particular. Quando muito, pode-se tentar a intersubjetividade, tendo em conta a 

existência de múltiplos pontos de vista. Assim, para o caso do catolicismo, intuímos, de 

antemão, que a sua história não é nem um avanço vigoroso de triunfo em triunfo nem uma 

série ininterrupta de escândalos, abusos e crises, mas, sempre entrelaçada com o lugar e com a 

época nos quais está radicada, caminha por longas estradas em meio a muitas coerências e 

contradições internas.  

Tal como na historiografia em geral, a história milenar da Igreja costuma ser resumida 

sob os conceitos cronológicos de antiguidade, idade média, idade moderna e idade 

contemporânea, os quais abrangem a época desde a origem da Igreja, com Jesus de Nazaré, 

até a Igreja do terceiro milênio (Fiegenbaum, 2006). Figurando como uma das mais antigas 

instituições religiosas em atividade, a Igreja continua exercendo considerável influência no 

mundo, em seus aspectos espirituais, morais, políticos e socioculturais (Noll, 2000). De um 

certo modo, a história da Igreja desvela a história da própria civilização ocidental (Nichols, 

2000). 

 

3.1.1. A Igreja na Antiguidade: das perseguições à oficialização 
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Textos bíblicos como Atos dos Apóstolos e Epístolas aos Gálatas registram que a 

primeira comunidade da igreja cristã estava situada em Jerusalém, à época sob o domínio 

romano, e que os primeiros cristãos eram judeus e gentios convertidos ao judaísmo. Os 

apóstolos, eleitos como testemunhas da vida e da ressurreição de Jesus Cristo, tornaram-se 

líderes proeminentes nessas comunidades. Coube a Pedro a direção inicial da comunidade de 

Jerusalém. João e Thiago também tiveram papéis primordiais. Importa destacar, ainda, a 

significativa contribuição de Saulo de Tarso (Paulo) para a constituição da igreja cristã. No 

entanto, segundo historiadores, não existem informações suficientes e precisas nos 

documentos históricos sobre como a igreja primitiva efetivamente se organizava, por 

exemplo, se era ou não hierarquizada (Matos, 2005; Vimar, 2008), embora já tenha sido 

identificado um ofício correspondente posteriormente ao sacerdócio (Walton, 2000).  

Em Jerusalém, as comunidades se expandiram rapidamente. Por constituírem uma 

seita herética (heterodoxa) dentro do judaísmo, os primeiros cristãos, começando pelo próprio 

Jesus de Nazaré e continuando após a sua morte, sofreram perseguições de lideranças 

judaicas. Estas perseguições devem ser entendidas como fundamentalmente sectárias, nas 

quais judeus perseguiam judeus por conta da heterodoxia, lembra Nichols (2000). O primeiro 

mártir cristão, Estêvão, morreu apedrejado, o que, provavelmente, culminou com a primeira 

dispersão dos fiéis a partir da Palestina para Damasco, Cesareia, Chipre e Antioquia (Clouse, 

Pierard, & Yamauchi, 1993). Por volta do ano 44, uma perseguição comandada por Herodes 

Agripa I obteve resultados semelhantes, promovendo, inclusive, a dispersão de apóstolos. As 

guerras judaico-romanas coroaram essa sucessão de dispersões dos cristãos pelo extenso 

Império Romano, que passou, paulatinamente, a reprimi-los. Mesmo sob dramáticos 

massacres, o cristianismo se propagou perseverante pelo Império, particularmente por conta 

da espantosa tenacidade dos mártires (Fiegenbaum, 2006). 
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No decurso dos dois primeiros séculos, os cristãos não foram vítimas de uma 

perseguição geral no Império, mas de reações espontâneas e isoladas da população ou de 

órgãos estatais. Ilustrativo do que estava acontecendo foi a expulsão dos judeus de Roma, sob 

o imperador Cláudio, e, principalmente, a manobra de despistamento do imperador Nero, que 

desviou as suspeitas de ter sido culpado pelos incêndios na cidade, no ano de 64, para o 

“populacho cristão e mandou queimar uma enorme multidão nos jardins do Vaticano” (Matos, 

2005, p. 49). Ao associar os cristãos ao incêndio de Roma, Nero, cuja sanidade já há muito 

houvera sido posta em questão, exacerbou as hostilidades contra eles por todo o Império 

(Matos, 2005). 

Episódios de perseguições, guerras e massacres aos cristãos continuaram sob o 

comando dos imperadores Domiciano (81 d.C.), Trajano (108 d. C.), Marco Aurélio (165 d. 

C.) e Sétimo Severo (192 d. C.), ocorrendo de forma pontual em várias regiões do vasto 

Império Romano (Walton, 2000). A primeira perseguição que envolveu todo o território 

imperial aconteceu em 235, sob o governo de Maximino, ainda que apenas o clero tenha sido 

visado. De acordo com Nichols (2000), a primeira perseguição generalizada – tanto ao clero 

quanto aos leigos – foi iniciada com Décio, em 249, e prosseguida por Valeriano e Aureliano. 

Mas foi durante o governo de Diocleciano que a política persecutória atingiu o seu clímax. 

Com o estabelecimento de uma série de quatro editos, em 303, Diocleciano desfechou uma 

implacável luta contra os cristãos. As medidas abrangiam degradação jurídica, proibição de 

reuniões religiosas, entrega de livros litúrgicos e demolições das igrejas. Tentativas de 

resistência foram brutalmente esmagadas; a aflição dos cristãos era agravada pela 

obrigatoriedade de sacrifício aos deuses pagãos. Editos posteriores ordenavam a prisão e 

morte de clérigos e leigos que se recusassem ao sacrifício (Vimar, 2008). 

As perseguições se prolongaram até que o imperador Constantino, através do Edito de 

Milão (313 d. C.), decretasse a liberdade de culto religioso a toda manifestação de crença, 
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inclusive cristã, e o fim do paganismo como religião oficial do Império Romano. Tal decisão 

não se pautou no reconhecimento da verdade da mensagem cristã, mas, antes, por uma 

estratégia político-diplomática que conferiria ao imperador maior governabilidade (Noll, 

2000). No ano de 325, Constantino participou de disputas internas da Igreja, convocando, 

junto ao Papa São Silvestre I, o Concílio de Neceia I, a primeira tentativa de se obter um 

consenso da Igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. O seu 

principal feito foi o estabelecimento da questão cristológica (sobre a co-essencialidade 

humano-divina de Jesus) e da doutrina trinitária, assim como a construção do Credo Niceno 

(declaração de fé cristã), a fixação da data da Páscoa e a promulgação das leis canônicas 

(Clouse, Pierard, & Yamauchi, 1993). De Niceia, apesar das fortes tensões teológicas que não 

se dissolveram com esse concílio, o culto cristão conseguira medrar em todo o território do 

Império, alcançando elevada penetração nas classes dominantes, mas tímida adesão entre as 

classes populares (Nichols, 2000). 

Foi somente com o imperador Teodósio, no final do século IV, mediante o Edito de 

Tessalônica (380 d. C.), que o cristianismo católico se tornaria a religião oficial do Império, 

depois de 67 anos de liberdade de culto. Entretanto, segundo Fiegenbaum (2006), a 

oficialização do culto também não beneficiou totalmente a Igreja, já que Teodósio incluiu o 

sacerdócio no funcionalismo público, o que na prática o situava sob a sua autoridade. No ano 

seguinte à promulgação do Edito de Tessalônica, Teodósio convocou o Primeiro Concílio 

Ecumênico de Constantinopla, o qual, mesmo com os agudos conflitos entre Igreja e Estado, 

confirmou o credo Niceno como a doutrina oficial da Igreja (Walton, 2000). 

Com o declínio e a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., a capital 

principal de Roma se transferiu para Bizâncio, conhecida mais tarde como Constantinopla e 

Nova Roma. O império bizantino consolidou a mútua compenetração entre Estado e Igreja, 

notadamente através do cesaropapismo: um sistema de relações no qual cabia ao chefe de 
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Estado a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da comunidade 

cristã, exercendo poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, 

unificando tendencialmente as funções imperiais e pontificiais. Posteriormente, tanto no 

Império Carolíngio, especialmente com Carlos Magno, quanto no início do Sacro Império 

Romano-Germânico, também se verificou forte estreitamento entre os poderes espirituais e 

seculares (Noll, 2000). 

 

3.1.2. A Igreja na Idade Média: apogeu do poder e reformas doutrinárias 
 

Durante o medievo, a história da Igreja inclui duas fases. A primeira, chamada de Alta 

Idade Média (476-1073), é marcada pela extensão do cristianismo aos povos germânicos e 

eslavos, pela consolidação do sistema feudal e pelo Grande Cisma do Oriente, que, em função 

de uma série de disputas doutrinárias, levou à divisão, em 1054, da Igreja entre a Igreja 

Católica Apostólica Romana, no Ocidente, e Igreja Católica Ortodoxa, no Oriente (Grécia, 

Rússia e muitas das terras eslavas, Anatólia, Síria, Egito etc.) (Matos, 2005). A segunda fase, 

a Baixa Idade Média (1073-1453), foi o apogeu do poder da cristandade medieval e se 

caracterizou pela forte influência da Igreja nos acontecimentos sociais, culturais, econômicos 

e políticos. Reuniram-se concílios, surgiram universidades, foram fundadas ordens religiosas 

e se consolidou a Escolástica6. Também datam desse período as Cruzadas, movimentos 

militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa 

(nome com o qual os cristãos denominavam a Palestina) e à cidade de Jerusalém com o intuito 

de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão (Matos, 2005; Clouse, Pierard, & 

Yamauchi, 1993).  

                                                           
6 Escolástica ou escolasticismo foi o método de pensamento crítico dominante no ensino nas universidades 

medievais europeias. Buscava conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da 

filosofia grega. A obra-prima de Tomás de Aquino, Summa Theologica, é frequentemente vista como exemplo 

maior da escolástica (Vidal, 1999). 
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Durante a Baixa Idade Média e perdurando até o início do século XIX, foi estabelecida 

a Inquisição, tribunal eclesiástico instituído pela Igreja com o fito de investigar e julgar 

sumariamente os acusados de crimes contra a fé e a doutrina católicas. Os tribunais da 

Inquisição não eram permanentes, mas instalados quando surgia algum caso de heresia, sendo 

depois desfeitos (Matos, 2005). Posteriormente, tribunais religiosos e outros métodos 

judiciários de combate à heresia seriam utilizados também pelas igrejas protestantes 

(Fiegenbaum, 2006). De acordo com Walton (2000), ao contrário do que é comum pensar, o 

tribunal inquisidor era uma entidade jurídica e não tinha forma de executar as penas. O 

resultado da inquisição feita a um réu era entregue ao poder secular, que se apropriavam das 

prerrogativas religiosas na tentativa de combater a desordem social ou os inimigos públicos. 

Os abusivos e, muitas vezes, cruéis episódios de violências protagonizados pela Igreja 

Católica se propagaram por séculos a fio (Lafont, 2000). No século XIX, os tribunais da 

Inquisição foram suprimidos pelos países europeus, mas foram mantidos pelo Estado 

Pontifício. Em 1908, sob o papado de Pio X, a instituição foi renomeada “Sacra Congregação 

do Santo Ofício” (Passos, 2014). Em 1965, por ocasião do Concílio Vaticano II, durante o 

pontificado de Paulo VI e em clima de grandes transformações na Igreja, assumiu seu nome 

atual – “Congregação para a Doutrina da Fé” (Vimar, 2008). 

Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, irromperam divergências 

doutrinárias na Igreja que culminaram em importantes movimentos reformistas, durante os 

quais se formaram muitas das denominações protestantes. No início do século XVI, o monge 

alemão Martinho Lutero iniciou a chamada Reforma Protestante. A contestação luterana ao 

catolicismo romano consolidou um sistema doutrinal-religioso em franca divergência com a 

tradição da Igreja (Fiegenbaum, 2006). No dia 31 de outubro de 1517, atacando as 

irregularidades do clero, as superstições (relíquias, peregrinações, veneração dos santos), bem 

como a transubstanciação, o purgatório, as indulgências, o celibato clerical e as pretensões 
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papais, Lutero afixou à porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas Noventa e Cinco 

Teses7. Logo, uma cópia das teses chegou às mãos do arcebispo local, que as enviou a Roma. 

Em 1521, Lutero foi excomungado (Clouse, Pierard, & Yamauchi, 1993). 

Na concepção de Lutero, as obras do homem pouco servem para a salvação, tampouco 

os sacramentos, em sua maioria, e o papado. Para o monge reformista, a Igreja Católica não é 

nem depositária nem intérprete legítima da Revelação. As Sagradas Escrituras apenas e tão-

somente seriam a única fonte da Revelação, segundo a interpretação livre que cada fiel em 

particular lhe desse, diretamente inspirado por Deus (Vimar, 2008). O movimento iniciado 

por Lutero ganhou apoio de vários religiosos e governantes europeus, provocando uma 

revolução religiosa, estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, 

Escandinávia e algumas partes do Leste europeu, principalmente os Países Bálticos e a 

Hungria (Nichols, 2000). 

Ao analisarem as ações da Igreja Católica Romana após o surgimento do 

protestantismo, os historiadores falam em dois movimentos: a Contra-Reforma e a Reforma 

Católica. O primeiro foi o esforço da Igreja Romana para se reorganizar e combater o 

protestantismo. Essa reação ocorreu tanto no plano dogmático quanto no político-militar 

(Walton, 2000). Já a Reforma Católica revelou a preocupação de corrigir certos problemas 

internos do catolicismo em resposta às críticas dos protestantes e de outros grupos (Noll, 

2000). Em 1545, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, que determinou 

um novo vigor doutrinário. As suas medidas rejeitaram explicitamente as doutrinas 

protestantes e oficializaram o tomismo (a teologia de Tomás de Aquino) (Clouse, Pierard, & 

Yamauchi, 1993). Com efeito, as reformas religiosas afetaram bem mais do que a vida 

espiritual das pessoas. De acordo com Passos (2014), elas se projetaram na história, 

                                                           
7 As noventa e cinco teses foram preceitos que contestaram os ensinamentos da Igreja Católica quanto à natureza 

da penitência, à autoridade do Papa e à utilidade das indulgências; e impulsionaram o debate teológico acerca da 

escolástica. Esse documento é considerado por muitos como um marco da Reforma Protestante (Fiegenbaum, 

2006). 
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influenciando a formação dos Estados nacionais, o que, no decurso da Idade Moderna, 

resultaria em fortes conflitos entre a política da Igreja e a política dos Estados nacionais.  

 

3.1.3. A Igreja na Idade Moderna: uma era de secularização e de embates ideológicos 

 

Divergindo das datações historiográficas convencionais, alguns historiadores 

assinalam que a história da Igreja na Idade Moderna compreende dois subperíodos (Comby, 

2001; Dawson, 2008; Lima Vaz, 2002). O primeiro se estende do século XVII, época em que 

os nacionalismos e as monarquias absolutas procuram subjugar a Igreja Católica cuja doutrina 

colocava entraves ao desenvolvimento capitalista e burguês, que conferiu uma mudança de 

mentalidade à Europa. O ceticismo (também religioso) radical cartesiano, a dura crítica de 

Espinoza contra a Bíblia e a satírica oposição de Voltaire aos privilégios do clero alimentaram 

ideias hostis à influência da Igreja e da religião em geral sobre a vida social (Noll, 2000). 

Contudo, o principal instrumento para divulgação da ideologia “ilustrada” foi a Enciclopédia, 

projetada por Diderot e D'Alembert, com orientação intelectual ostensivamente contrária ao 

cristianismo (Walton, 2000). O conflito entre Iluminismo e Igreja Católica teve seu auge na 

Revolução Francesa (1789), que, nos seus momentos mais radicais, tentou eliminar qualquer 

religião e extirpar qualquer resquício de vida cristã na sociedade. Clérigos foram aprisionados 

e assassinados e templos e bens da Igreja confiscados (Clouse, Pierard, & Yamauchi, 1993). 

O segundo período da história moderna da Igreja vai de 1789 a 1962, período no qual 

grandes massas, sob influência principalmente do liberalismo, do marxismo e do positivismo, 

dentre outras correntes do pensamento, afastam-se da Igreja. Sobressaem-se, nesse período, o 

Concílio Vaticano I e a condenação do Modernismo teológico8 pelo Papa São Pio IX. O 

Concílio Vaticano I deu-se em 1869 com o propósito de reafirmar o poder pontifício, 

                                                           
8 O modernismo teológico foi uma corrente heterogênea de pensamento que, basicamente, defendia a evolução (e 

modificação ou transformação) dos dogmas e uma reinterpretação da religião à luz do pensamento científico do 

século XIX. Apareceu dentro do próprio corpo eclesiástico, nos finais do século XIX, e atingiu o seu auge no 

início do século XX. Teve como principais defensores os teólogos Alfred Loisy, George Tyrell, Ernesto 

Buonaiuti, Dimnet e Albert Houtin (Vidal, 1999) 
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definindo como verdade de fé, para o católico, o primado universal e a infalibilidade do papa 

quando delibera, define e se pronuncia solenemente “ex-cathedra” (sem admitir objeções aos 

seus conceitos) em assuntos de fé e de moral (Vimar, 2008). O Concílio Vaticano I também 

teve o propósito condenar o racionalismo, isto é, a pretensão de a razão humana ser a última 

instância da verdade (Fiegenbaum, 2006). 

Em 1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIII (1878-

1903), são lançados os fundamentos da Doutrina Social da Igreja Católica, que condena os 

excessos do liberal-capitalismo, defende o salário justo, proclama a função social da 

propriedade e critica tanto o Estado do laissez-faire como o dirigismo socialista. Leão XIII foi 

sucedido pelo Papa Pio X (1903-1914), que iniciou os trabalhos de unificação das leis 

eclesiásticas, resultando, mais tarde, no Código de Direito Canônico de 1917. Na sequência, o 

Papa Bento XV (1914-1922) teve que enfrentar a Primeira Guerra Mundial, logrando manter 

uma política imparcial entre os países beligerantes e desenvolvendo uma atividade 

humanitária em favor dos prisioneiros e da população afetada pela guerra. Durante seu 

pontificado, foi assinado o Tratado de Latrão, que instituiu o Estado da Cidade do Vaticano 

(Walton, 2000).  

O papa seguinte, Pio XI (1922-1939), opôs-se aos diversos totalitarismos, os quais 

perseguiram, de um modo mais ou menos aberto, a Igreja durante o seu pontificado: o 

comunista na União Soviética e na Espanha, o nacional-socialista na Alemanha, o fascista na 

Itália e o de inspiração maçônica no México. Além disso, Pio XI promoveu o clero nas terras 

africanas e asiáticas como um elemento de emancipação autóctone (não estrangeira) ante o 

fenômeno da descolonização (Dawton, 2000). Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio 

XII (1939-1958) atuou firmemente para salvar da perseguição nacional-socialista a quantos 

judeus fosse possível. Com uma atitude cautelosa, não considerou oportuno lançar uma 

denúncia pública, uma vez que esta teria piorado a já grave situação dos católicos também 
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perseguidos em vários dos territórios ocupados pelos alemães, e teria anulado a sua 

possibilidade de intervir em favor dos judeus. No pós-guerra, muitas importantes 

personalidades do mundo israelita reconheceram publicamente os grandes méritos da atuação 

de Pio XII (Matos, 2005). 

 

3.1.4. A Igreja na Idade Contemporânea: o desafio da abertura para o mundo 

 

Segundo Libanio (2005), a vida da Igreja na Idade Contemporânea tem sido marcada 

pelo desafio de natureza relacional com o mundo: terminado o Antigo Regime e concluída a 

longa temporada de simbiose com os poderes políticos, a Igreja vê-se diante da necessidade 

de enfrentar o problema da sua presença no mundo, não só no plano político, mas, sobretudo, 

no plano dos valores que o cristianismo traz em si. No curso do século XIX, o confronto se 

deu com os regimes liberais; na primeira metade do século XX, o desentendimento ocorreu 

primeiramente com os regimes totalitários; depois, na segunda metade do século, com o 

grande desenvolvimento tecnológico. 

A abertura e o diálogo com o chamado “mundo moderno” e suas idiossincrasias foram 

o mote principal que levou o Papa João XXIII (1958-1963) a convocar o Concílio Vaticano II 

(1962-1965). Entre várias decisões conciliares, destacam-se as renovações na constituição e 

na pastoral da Igreja, que passou a ser mais alicerçada na igual dignidade de todos os fiéis e a 

incentivar o ecumenismo e a relação de tolerância com os não cristãos. O Concílio Vaticano II 

não proclamou nenhum dogma, mas as suas orientações doutrinais, pastorais e práticas são de 

extrema importância para a Igreja atual. Merece destaque a corrente teológica nascida na 

América Latina, depois do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín (Colômbia, 
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1968): a teologia da libertação9, que parte da premissa de que o Evangelho exige a opção 

preferencial pelos pobres (Noll, 2000).  

Nos anos sucessivos ao Concílio, a Igreja sofreu uma profunda crise interna de caráter 

doutrinal e disciplinar que conseguiu superar, em boa medida, durante o pontificado do papa 

João Paulo II (1978-2005), aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. O 

pontífice atuou significativamente na melhora das relações da Igreja Católica com o judaísmo, 

islamismo, Igreja Ortodoxa, religiões orientais e Comunhão Anglicana. Internamente e nos 

campos teológicos e da moral, João Paulo II foi considerado conservador. Foi criticado por 

praticar a centralização do poder de forma autoritária, revertendo uma tendência liberal e 

colegiada iniciada por João XXIII. Também recebeu fortes críticas por sua posição ambígua 

nos escândalos sexuais envolvendo clérigos. Segundo Fiegenbaum (2006), João Paulo II 

favorecia secretamente políticas de acobertamento e intimidação das vítimas, enquanto que, 

em público, fazia declarações condenatórias. 

O pontificado do Papa Bento XVI, sucessor de João Paulo II, estendeu-se de 2005 a 

2013, quando oficializou a sua abdicação, tornando-se papa emérito. Bento XVI manteve um 

esforço de incrementar o diálogo inter-religioso iniciado por seus antecessores. Considerando 

toda a sua obra literária, as suas atitudes como sacerdote e bispo ao longo da sua vida 

religiosa, e ainda do que se verifica dos anos passados à frente da Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé, Bento XVI possui um pensamento católico ortodoxo. Foi apoiado pela ala 

conservadora por tentar reafirmar a identidade católica tradicional, mas os liberais-

progressistas o acusavam de atrasar as reformas e prejudicar o diálogo com muçulmanos, 

judeus e outros cristãos. Com estilo acadêmico, Bento XVI procurou mostrar ao mundo o lado 

                                                           
5 A Teologia da Libertação é considerada um movimento apartidário e inclusivista de teologia política, que 

engloba várias correntes de pensamento que interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma 

libertação de injustas condições econômicas, políticas ou sociais. Ela foi descrita, pelos seus proponentes como 

reinterpretação analítica e antropológica da fé cristã, em vista dos problemas sociais, mas, seus oponentes a 

descrevem como marxismo, relativismo e materialismo cristianizado. O movimento foi censurado nos 

Pontificados de João Paulo II e de Bento XVI, mas recebeu manifestações favoráveis no Pontificado do Papa 

Francisco (Piqué, 2016). 
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mais gentil do homem que havia sido chefe da doutrina do Vaticano por quase um quarto de 

século (Passos, 2014). 

O diálogo inter-religioso, a postura a favor da justiça social e o impulso simplificador 

e modernizante relativamente à prática e à vida pastoral têm sido características marcantes do 

pontificado do atual Papa Francisco, o primeiro papa latino-americano. O seu pontificado 

sinaliza uma Igreja com menos faustos e com mais vínculos com o povo – sobretudo os 

pobres cujas vidas são aniquiladas pelo capitalismo desenfreado, pela cultura de consumo 

grotesca e insaciável e pelas mudanças climáticas – e isto em uma linguagem simples e forte. 

De acordo com Piqué (2016), é importante considerar que, apesar de todo o carisma, de ter 

mantido uma concentração incansável no respeito às minorias oprimidas e do constante 

discurso em defesa dos refugiados de guerras e das vítimas de abusos sexuais perpetrados por 

clérigos, do ponto de vista doutrinário, Francisco assume, até o momento, uma linha pastoral 

de conservação dos fundamentos da doutrina católica. O atual pontífice, no entanto, indica 

que está aberto a discutir mudanças doutrinais mais sérias, mas insiste que essas mudanças 

acontecem em um certo ritmo e não podem ocorrer sem muitas discussões (Piqué, 2016). 

Neste início de século, com vistas ao fortalecimento da posição eclesial em plena crise 

mundial de valores e de referências existenciais, a Igreja Católica enfrenta alguns desafios 

estratégicos, a saber: o fim do eurocentrismo eclesiástico (mesmo com a eleição de 

Francisco), a persistência do déficit democrático interno do catolicismo e a concorrência 

simultânea dos novos agrupamentos religiosos cristão. Ademais, a Igreja continua a enfrentar 

um temário polêmico: o controle da natalidade, o celibato obrigatório para o clero, o 

reaproveitamento dos padres casados nas atividades eclesiais, o acesso das mulheres ao 

sacerdócio, a ordenação de homens casados, as questões de gênero e da homossexualidade, o 

diálogo ecumênico e inter-religioso, o casamento de católicos divorciados e a sua participação 
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nos sacramentos e na comunidade católica, as mudanças na liturgia e as inovações científicas, 

incidindo especialmente no campo da bioética (Piqué, 2016). 

Percorrido esse breve histórico da Igreja enquanto instituição, percorreremos, a seguir, 

um breve histórico da Igreja enquanto doutrina. 

3.2. Sobre a história da doutrina católica a partir de seus concílios 

A chamada Doutrina Oficial da Igreja Católica constitui o conjunto de verdades de fé 

professadas (dogmas) pela Igreja acerca de diversos aspectos relativos à divindade, ao homem 

e ao mundo. A partir de amplos debates teológicos e eclesiásticos, a Igreja gradualmente 

institui seus dogmas, dentre os quais estão o da Santíssima Trindade, que, não violando o 

monoteísmo, professa que Deus é simultaneamente uno (porque, em essência, só existe um 

Deus) e trino (porque se manifesta em três pessoas em comunhão perfeita: o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo); o da divindade de Jesus cujo supremo e voluntário sacrifício na cruz garantiu 

a salvação da humanidade; e o dogma dos sete sacramentos (batismo, confirmação, eucaristia, 

penitencia, ordem, matrimônio e unção dos enfermos) (Vidal, 1999). 

 Como os conteúdos doutrinários do catolicismo estão abrigados em vários textos 

(Sagradas Escrituras, Catecismo da Igreja Católica, compêndios, constituição apostólica, 

documentos pontifícios, livros teológicos etc), torna-se uma tarefa um tanto quanto trabalhosa 

analisá-los texto a texto. Supomos que uma maneira razoável de se conhecer tais conteúdos 

seja averiguarmos as principais pautas constantes nos 21 concílios ecumênicos ocorridos 

nestes dois milênios de história da Igreja. Convém esclarecer que um concílio ecumênico 

consiste numa reunião de eclesiásticos e teólogos, presidida ou sancionada pelo papa, para 

deliberar sobre assuntos doutrinais (artigos que fundamentam os dogmas da Igreja) e/ou 

pastorais (modo de evangelização, comportamento e conduta de clérigos e leigos católicos). A 
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deflagração de um concílio, em geral, nasce de uma necessidade eclesial ou do desejo do papa 

em solucionar certas crises na Igreja (Vidal, 1999).  

Para efeitos didáticos, os 21 concílios, que recebem o nome das cidades de sua 

ocorrência, são divididos em quatro grupos: 1) Concílios do Primeiro Milênio: Niceia I 

(325), Constantinopla I (381), Éfeso (431), Calcedônia (451), Constantinopla II (553), 

Constantinopla III (680-681), Niceia II (787), Constantinopla IV (869-870); 2) Concílios 

Medievais: Latrão I (1123), Latrão II (1139), Latrão III (1179), Latrão IV (1215), Lyon I 

(1245), Lyon II (1274), Vienne (1311-1312); 3) Concílios da Reforma: Constança (1414-

1418), Basileia-Ferrara-Florença-Roma (1431-1445), Latrão V (1512-1517), Trento (1545-

1552/1562-1563); 4) Concílios da Idade Moderna: Vaticano I (1869-1870), Vaticano II 

(1962-1965) (Lafont, 2000). 

Como não é nosso propósito descrever detalhadamente cada um dos concílios, mas 

apenas ilustrar algumas decisões resultantes de cada reunião conciliar, apresentamos a seguir, 

em forma de quadro, um resumo de como a doutrina do catolicismo foi sendo refinada e 

esclarecida nos últimos dois mil anos. Sem querermos ser exaustivos, daremos uma ênfase 

especial a dois importantíssimos concílios para a história eclesial: o de Trento, por ser o que 

emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas, e produziu resultados duradouros 

e profundos sobre a fé e sobre a disciplina da Igreja (por mais de 300 anos, as decisões de 

Trento moldaram a fé e a moral católicas ao redor do mundo); e o Vaticano II, por ser o mais 

recente e ter promovido uma reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações 

com o mundo moderno. 

 

        Quadro 4. Resumo das principais resoluções conciliares da história do catolicismo. 

Nº Local/designação Ano Principais pautas/decisões 
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1º Niceia I 325 Primeiro a reunir a Cristandade. Condena o 

arianismo como heresia. Proclama a igualdade de 

natureza entre o Pai e o Filho. Compõe o Credo Niceno. 

2º Constantinopla I  381 Afirma a natureza divina do Espírito Santo no Credo 

niceno-constantinopolitano, que se recita na missa.  

3º Éfeso 431 Continuam as discussões cristológicas sobre a natureza 

de Jesus e sobre a maternidade divina de Maria. 

 

4º Calcedônia 451 Afirmação da dualidade humana e divina de Jesus 

Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. 

5º Constantinopla II  553 Condenação do monofisismo, nestorianismo e 

origenismo: doutrinas cristológicas divergentes da 

aceita oficialmente pela Igreja. 

6º Constantinopla III  680-681 Dogmatiza as duas naturezas do Cristo. Condena o 

monotelismo (do grego monos - uma, thelema - 

vontade) e definiu que Jesus Cristo tem duas vontades 

(divina e humana).  

7º Niceia II  787 Afirma a legitimidade da veneração da imagem dos 

santos. Condena os iconoclastas. 

8º Constantinopla IV  869-870 Condenação e deposição do patriarca de 

Constantinopla. Encerra temporariamente o primeiro 

Cisma Ocidental. 

9º Latrão I  1123 Encerra a Questão das investiduras (intromissão das 

monarquias na nomeação de bispos e papas), tentando 

restaurar a disciplina eclesiástica. 

10º Latrão II  1139 Torna obrigatório o celibato para o clero na Igreja 

Ocidental.  

11º Latrão III  1179 Estabelecimento das normas para a eleição do 

Papa (maioria de 2/3) e da nomeação de bispos (idade 

mínima de 30 anos). 

12º Latrão IV  1215 Determina que todo o cristão, chegado ao uso da razão, 

é obrigado a receber a confissão e a eucaristia na 

Páscoa. Definição de transubstanciação. 
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13º Lyon I  1245 Excomunhão e deposição do Imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico Frederico II. 

14º Lyon II  1274 Tentativa de reconciliação com a Igreja Ortodoxa. 

Regulamentação do conclave para a eleição papal. 

Instituição do conceito de purgatório. 

15.º Vienne 1311-1312 Retirado do apoio papal ao Cavaleiros Templários. 

Discute-se a questão dos bordéis de Roma e a nomeação 

de um arcebispo em Pequim (China). 

16º Constança 1414-1418 Extinção do Grande Cisma do Ocidente. Decreta a 

supremacia do concílio sobre o papa.  

17º Basileia-Ferrara-

Florença  

1431-1432 Sanciona o cânon católico (relação oficial dos livros da 

Bíblia). Ratifica a figura do purgatório. 

18º Latrão V  1512-1517 Afirmação da imortalidade da alma humana. 

Condenação do conciliarismo: doutrina que considera 

que o concílio ecumênico como a autoridade suprema 

da Igreja. 

19º Trento 1545-1563 Reforma geral da Igreja, sobretudo por causa do 

protestantismo. Confirmação da doutrina acerca dos 

sete sacramentos e dos dogmas eucarísticos.  

20º Vaticano I  1869-1870 Reforça a ortodoxia estabelecida no Concílio de Trento. 

Estabelece dogmas sobre o primado e a infalibilidade 

papais na definição expressa de doutrinas de fé e de 

costumes. 

21º Vaticano II  1962-1965 Abertura ao mundo moderno. Reforma da Liturgia. 

Ecumenismo. 

    Fonte: Lafont (2000). 

 

3.2.1. O Concílio de Trento: a Igreja recobra as forças da ortodoxia 

 

Realizado de 1545 a 1563, o Concílio Ecumênico de Trento foi o mais longo da 

história da Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III com o explícito propósito de 

condenar os princípios e as doutrinas do protestantismo, reafirmar os dogmas católicos 
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essenciais e reajustar a conduta de clérigos e leigos católicos dentro da doutrina tradicional. 

Foram, portanto, estipuladas diretrizes no domínio teológico e na dimensão institucional 

(Noll, 2000). Segundo o historiador britânico Christopher Dawson (2008), o Concílio de 

Trento ofereceu condições para a Igreja recobrar as forças da ortodoxia que estavam dispersas 

e desorganizadas e conferiu uma base sólida de dogma e disciplina.  

Devido a guerras no continente europeu, o concílio foi celebrado em três períodos: de 

1545 a 1548, promulgaram-se os decretos sobre a Sagrada Escritura, a Tradição, o pecado 

original e a preservação do rito da missa e do seu valor como celebração do sacrifício de 

Cristo, além de vários decretos de reforma disciplinar. De 1551 a 1552, continuou-se a 

promulgação simultânea de decretos disciplinares e decretos doutrinais, como o sacramento 

da eucaristia (nomeadamente sobre a questão da transubstanciação), da penitência e da 

extrema unção, e a manutenção do celibato clerical e da hierarquia eclesiástica. De 1562 a 

1563, foram promulgadas outras decisões disciplinares (como a retomada do Tribunal do 

Santo Ofício, que se desenvolveu com maior intensidade nos países da Península Ibérica e em 

suas respectivas colônias), redigidas e encaminhadas ao Papa para a aprovação final. Merece 

ser mencionado que as resoluções tridentinas e os diplomas emanados do concílio foram as 

principais fontes do direito eclesiástico durante os quatro séculos seguintes, até a promulgação 

do Código de Direito Canônico, em 1917 (Dawson, 2008). 

O Concílio também instituiu, a partir do Index Librorum Prohibitorum, a censura a 

uma lista de publicações literárias que se opunham à doutrina da Igreja Católica (Vidal, 

1999). Com relação à crise moral vivida no interior da Igreja, os participantes do Concílio 

reprovaram a venda de indulgências e incentivaram a criação de seminários teológicos 

responsáveis por aprimorar a formação religiosa dos futuros integrantes da Igreja. Como 

expressão do dinamismo católico nesse período, as ordens dos franciscanos, dominicanos e 
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jesuítas realizaram uma grande obra missionária no Oriente e nas Américas, aproveitando a 

expansão marítima (Comby, 2001). 

Outro ponto importante das resoluções de Trento foi a reafirmação de que os 

sacerdotes, os santos e a Virgem Maria possuíam papel fundamental e indispensável na 

mediação entre os fiéis e a divindade trinitária. Com a mediação dos santos e dos sacerdotes, 

o fiel consegue, segundo a tradição católica, dirigir melhor a sua vida espiritual e, por 

conseguinte, a busca pela salvação. Isso também rivalizava com o protestantismo, haja vista 

que as doutrinas da predestinação e a defesa da autonomia na interpretação das escrituras 

eram pontos nevrálgicos da argumentação protestante (Lafont, 2000). 

 

3.2.2. O Vaticano II: um concílio pastoral, ecumênico e de aggiornamento 

 

 O Concílio Vaticano II foi convocado pelo papa João XXIII e finalizado sob o papado 

de Paulo VI. Tomou, nas suas sessões de 1962 a 1965, inúmeras decisões de cariz progressista 

que procuraram responder aos ingentes desafios da Igreja Católica no contexto do mundo pós-

guerra. A Igreja teve de superar a tendência histórica clericalista, em que os membros 

eclesiásticos influenciavam amplamente as sociedades, e abrir-se à sociedade moderna, não 

mais prontamente submissa, sem prévio debate, a qualquer verdade ou autoridade (Noll, 

2000) O Concílio Vaticano II ousou caminhos de liberdade frente aos “novos sinais do 

tempo”: cunhou definitivamente a necessidade de uma profunda reflexão sobre uma Igreja 

mais dialógica e menos centralizadora, e reconheceu os direitos humanos como referência 

ética, política e jurídica (Demmer, 2007). 

 Diferentemente dos concílios anteriores, preocupados mais em condenar heresias e em 

definir verdades de fé e de moral (dogmas), o Concílio Vaticano II deliberou sobre um papel 

mais participativo para a fé católica na sociedade, com atenção para os problemas sociais e 

econômicos. Com isto, o Vaticano II se notabilizou por ter natureza e fim predominantemente 
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pastorais, ecumênicos e de aggiornamento (Libanio, 2005). Segundo Demmer (2007), quando 

fez a opção pastoral, o Concílio defendeu que os ensinamentos promulgados deveriam servir, 

no itinerário pós-conciliar, para uma nova consciência comunitária e para abalizar o agir 

perante a realidade. Essa ação pastoral deveria ser duplamente orientada: internamente, na 

organização da própria Igreja (exs.: pastoral da crisma, pastoral da catequese), e 

externamente, endereçada sobretudo às situações de pobreza e exclusão (exs.: pastoral da 

povo de rua, pastoral da mulher marginalizada). Com relação ao seu viés ecumênico, o 

Concílio Vaticano II abriu o diálogo com as outras igrejas cristãs e criou um espírito de maior 

tolerância e de aproximação respeitosa às outras religiões não cristãs. O aggiornamento, por 

sua vez, consistiu na atualização da Igreja e de sua mensagem à nova realidade do mundo, 

depois de quatro séculos de fixismo em torno de Trento (Libanio, 2005), sendo, por isto, um 

objetivo fundamental do Concílio Vaticano II (Demmer, 2007). 

 Apesar das grandes intuições do Vaticano II sobre a Igreja e suas orientações globais, 

nem tudo se concretizou ou o fez parcialmente. De acordo com teólogos e eclesiásticos, há na 

Igreja um déficit democrático interno perdurante, a comunhão das igrejas particulares entre si 

e com o bispo de Roma ainda merece uma reforma radical (Boff, 2003; Libanio, 2005). O 

ecumenismo e o diálogo inter-religioso, incentivado pelo Concílio, esbarraram, ainda, em 

impasses estruturais, jurídicos, canônicos que impedem a plena comunhão, não obstante as 

esperanças provocadas pelos encontros dos papas com líderes religiosos de todo o mundo 

(Libanio, 2005). Para Comby (2001), o papel do leigo e, em especial, da mulher no interior da 

Igreja ainda se coloca numa posição absolutamente coadjuvante. Na IV Conferência Geral do 

Episcopado Latino-americano, em Santo Damingo, 1992, os bispos optaram pelo 

protagonismo do leigo, mas falta toda uma transformação institucional que crie canais de 

efetividade. E as questões da moral, tocantes ao campo da sexualidade, da família, da ordem 

político-econômica não encontram, por parte da oficialidade eclesiástica, muitas repostas que 
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estabeleçam diálogo com a inteligência científica e com a prática de vida moderna ou pós-

moderna (Passos, 2014).  

 

3.3. Na moral cristã, o amor vira norma 

 

O período pós-conciliar ensejou muitos questionamentos acerca das doutrinas 

tradicionais, incluído o campo da moral. O Concílio Vaticano II procurou renovar a atitude da 

Igreja perante o mundo moderno, fomentando o que ficou conhecido como “abertura para o 

mundo” e o fez reconhecendo os valores humanos presentes em todas as esferas – ciência, 

filosofia, política etc (Igreja Católica, 2000). Décadas antes, na transição para o século XX, a 

teologia moral10 do catolicismo experimentara o início de um processo de renovação 

motivado por um certo mal-estar que se fazia sentir em virtude do seu método, visto como 

manualista (com numerosos pecados minunciosamente compilados e classificados), estático e 

pautado quase que exclusivamente no âmbito do cumprimento dos mandamentos (Vidal, 

1999).  

Até a década de 1930, o enfoque teológico que se dava à moral era demasiadamente 

jurídico: procurava-se entender quais condutas seriam obrigatórias e quais as situações em 

que se estaria diante de uma exceção à regra (Ruf, 1994). Entre 1930 e 1960, diferentes 

perspectivas teológicas, dentre as quais merecem destaque a teologia antropocêntrica de Karl 

Rahner e a teologia eclesiológica ecumênica de Yves Congar, buscaram um princípio reitor 

renovador que estruturasse a exposição da teologia geral e da teologia moral católicas (Silva, 

2003). O Concílio Vaticano II ressaltou, a partir da constituição Lumen gentium, que a 

caridade (ou amor) – não devidamente considerada no antigo esquema moral fundamentado 

nas obrigações – é precisamente a virtude que está no centro da pregação e do agir de Jesus. 

                                                           
10 De acordo com a Igreja Católica, a teologia moral é a parte da teologia católica que se ocupa do estudo 

sistemático dos princípios éticos da doutrina sobrenatural revelada, aplicando-os de seguida à vida quotidiana do 

católico e da Igreja (Vidal, 1999). 



122 

 

Daí em diante, a Igreja passou a adotar uma postura moral mais afirmativa: afirmar o bem, 

mais do que coibir o mal. Afirmar o bem significa se identificar com Jesus, modelo de 

conduta moral, e empreender seu seguimento (Quadros, 2011). Para os teólogos e clérigos 

conciliares, a vida moral é aquela que, sem deixar de contemplar as obrigações morais e sem 

extirpar os deveres e as leis da vida de todo cristão, não se detém mais apenas ao mero 

determinismo do que é obrigatório nem à análise das exceções às regras, mas que busca o 

ideal da imitação das virtudes incorrigíveis de Jesus Cristo (Demmer, 2007). 

Frequentemente, a moral, no contexto católico, é vista como um conjunto de normas 

anacrônicas arbitrariamente formuladas e impostas pela Igreja aos seus membros (Silva, 

2003). Entretanto, à luz da atmosfera renovadora do Vaticano II, o catecismo católico 

apresenta uma concepção de moral que, contrapondo-se a um entendimento da moral como 

um manual de regras de conduta, defende uma concepção de homem entendido em sua 

plenitude, inserido em seu tempo e aberto à participação da graça (Igreja Católica, 2000; 

Silva, 2003). Convém, então, trazer à baila uma questão particularmente importante: existe 

uma moral especificamente cristã? Se sim, em que consistiria? Ressaltamos que aqui não 

serão traçadas as várias posições sobre o problema, o que é impossível expor em um estudo 

breve, mas serão abordados alguns aspectos que sustentam a tese defendida pela Igreja de que 

tal especificidade existe. 

Segundo o ensinamento neotestamentário, a teologia moral e a tradição eclesial 

católica, a moral especificamente cristã é a moral que se fundamenta na Lei de Deus 

(sintetizada nos Dez Mandamentos) e que identifica no ser, no agir e no amor de Jesus Cristo 

o modelo virtuoso e arrebatador de conduta ética (Boff, 2003; Igreja Católica, 2000). 

Portanto, viver a adesão a Cristo e à sua proposta de Reino constitui o alicerce original da 

moral cristã (Brito Júnior, 2010; Mattos, 2014). De acordo com Ruf (1994), toda a reflexão 

sobre valor e moral no cristianismo passa pelo conceito de amor ou caridade, que vira norma, 
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sintetiza os mandamentos. Enquanto ideal moral, o amor no pensamento cristão se diferencia 

das concepções gregas de eros (amor na falta, amor-desejo) e de philia (amor na presença, 

amor no encontro), e é chamado de ágape (amor-doação, amor por qualquer um). Este amor, 

cujo fundamento é Deus, consiste na doação incondicional e desinteressada, expressa-se nas 

formas de caridade e de misericórdia e pressupõe benevolência, entrega, compaixão e perdão 

(Quadros, 2011). Com efeito, amar a Deus e ao próximo não é uma possibilidade do cristão, é 

a realidade primária de sua vida ética (Silva, 2003). 

No universo doutrinário católico, a disposição habitual e firme de uma pessoa fazer o 

bem é chamada de virtude moral e se opõe ao pecado, que é, por sua vez, uma 

desconsideração deliberada da Lei de Deus. Segundo a Igreja Católica (2000), as virtudes 

morais regulam as paixões, guiam os atos e derivam da razão e da fé humanas. Adquiridas 

pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço, as virtudes morais são 

purificadas e elevadas pela graça divina (Ruf, 1994). Quatro virtudes têm o papel de 

“dobradiça” (que, em latim, se diz: “cardo, cardinis”). Por esta razão, são chamadas de 

cardeais: todas as outras se agrupam em torno delas. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a 

temperança. A prudência dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, o 

verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingi-lo. A justiça consiste na vontade 

constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza assegura a 

firmeza nas dificuldades e a constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos 

prazeres sensíveis e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade (Igreja Católica, 

2000).  

Para que as virtudes morais atinjam a sua plenitude, elas têm que ser vivificadas e 

animadas pelas virtudes teologais, as quais “têm como origem, motivo e objeto imediato o 

próprio Deus” (Igreja Católica, 2000, p. 123). Elas são o penhor da presença e da ação do 

Espírito Santo nas faculdades do ser humano. As virtudes teologais são três: a fé, a esperança 
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e a caridade (ou amor). Através da fé, os cristãos creem em Deus, nas suas verdades reveladas 

e nos ensinamentos da Igreja. Pela esperança, os cristãos depositam a sua confiança 

perseverante nas promessas de Cristo, esperando a vida eterna e as graças para merecê-la. 

Pela caridade, os crentes amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos 

(Igreja Católica, 2000). De acordo com Vidal (1999), Jesus fez da caridade um mandamento 

novo, tornando-a fonte e termo da prática cristã.  

Ademais, o catolicismo instrui que a dignidade da pessoa humana e a liberdade fazem 

do homem um sujeito dotado de consciência moral. A dignidade moral do homem se 

fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus e se realiza em sua vocação à 

bem-aventurança cristã. A liberdade provém dessa dignidade e constitui um poder inalienável 

do homem, dado por Deus, para praticar atos deliberados e escolher entre o bem e o mal. 

Enquanto não se tiver fixada definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade 

comporta a possibilidade de se escolher entre o bem e mal, portanto de crescer em perfeição 

ou de definhar e pecar. Para a doutrina, a liberdade atinge a perfeição quando está orientada 

para Deus; quando a escolha é pela desobediência e pelo mal, estabelece-se um abuso da 

liberdade, que conduz à escravidão do pecado (Ruf, 1994). 

A dignidade da pessoa humana também implica e exige a retidão da consciência 

moral. Esta “é o núcleo secretíssimo e sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e 

onde ressoa a Sua voz” (Igreja Católica, 2000, p. 210). Assim, quando escuta a consciência 

moral e a razão, o homem prudente pode ouvir a Deus, que fala. Posta diante de uma escolha 

moral, a consciência pode emitir um juízo correto, de acordo com a razão e com a lei divina, 

ou, ao contrário, um julgamento errôneo, que se afasta da razão e da lei divina. Às vezes, o 

homem se depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão mais 

difícil (Ruf, 1994). Mas, segundo a doutrina católica, ele deverá seguir sempre algumas regras 

aplicáveis a todo e qualquer caso, a saber: nunca praticar o mal para que daí resulte um bem, 
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posto que o fim não justifica os meios, adotar a “regra de ouro” – “Tudo aquilo que quereis 

que os outros homens vos façam, fazei-o vós a eles” – e agir com caridade, que pressupõe e 

transcende à justiça (Igreja Católica, 2000). 

Elencados esses pontos básicos da doutrina moral católica, mediante os quais se 

pretendeu compreendê-la sumariamente, procederemos, a seguir, com a descrição da trajetória 

metodológica delineada na presente tese. 
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Capítulo 4 

Método 
 

Neste capítulo, apresentaremos as opções metodológicas utilizadas e os procedimentos 

adotados para acessar as informações necessárias à inteligibilidade dos raciocínios morais de 

justiça e de perdão de padres e a sua relação com as orientações prático-doutrinais do 

Catecismo da Igreja Católica referentes à justiça e ao perdão. 

 

4.1. Participantes 

 

 

Participaram deste estudo 30 padres da Arquidiocese da Paraíba, com idades variando 

de 30 a 65 anos (M = 39,86; DP = 8,26) e com tempo de ordenação oscilando entre quatro 

meses e 40 anos. Foram incluídos na amostra padres diocesanos incardinados, isto é, clérigos 

que estão sob a orientação direta do bispo diocesano e que desenvolvem atividades paroquiais 

cotidianas. Por razões de acesso, foram excluídos do estudo os padres não incardinados 

(afastados ou remanejados provisória ou permanentemente) e os sacerdotes que não 

pertencem propriamente a uma diocese, mas a ordens religiosas, a exemplo dos franciscanos, 

carmelitas, salesianos, jesuítas etc. 

Como um dos objetivos da presente tese é verificar se existem diferenças nos 

raciocínios de justiça e de perdão dos padres com diferentes tipos de liderança pastoral, 

dividimos, para tal propósito, o conjunto dos padres participantes em dois grupos: padres de 

paróquias que possuem pastorais sociais voltadas para situações reais de marginalização e 

vulnerabilidade sociais (exs.: pastoral do menor, pastoral do povo da rua, pastoral carcerária, 

pastoral da criança etc) e padres cujas paróquias não possuem pastorais sociais.  

4.2. Instrumentos  
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4.2.1. Questionário biodemográfico 

 

O questionário permitiu acesso a informações individuais (pessoais) e profissionais 

objetivas, como: idade, tempo de ordenação, paróquia onde trabalha e quantidade de pastorais 

que coordena. 

 

4.2.2. Moral Judgment Interview – MJI (Colby & Kohlberg, 1987): Dilema de Heinz 

 

Trata-se de um dilema desenvolvido por Kohlberg que busca verificar a qualidade do 

pensamento de justiça. O dilema foi originalmente traduzido por Biaggio (1976) e adaptado 

por Camino et al. (1996). Nesta versão, o personagem Heinz passou a chamar-se João, um 

nome mais familiar na cultura brasileira. O dilema se apresenta da seguinte forma: 

 

Uma senhora estava muito doente com um tipo especial de câncer. Seus médicos 

disseram que existia um remédio que poderia salvar-lhe a vida. Esse remédio era uma 

espécie de “Radium” que um farmacêutico, que morava na mesma cidade, havia 

descoberto recentemente. O farmacêutico gastou muito para fazer esse remédio, mas 

estava cobrando dez vezes mais do que o custo da fabricação para comercializar o 

remédio. Ele pagou R$ 500,00 para comprar o “Radium” e estava cobrando R$ 

5.000,00 por uma pequena dose do remédio. O marido da senhora que estava doente, 

João, procurou junto a todos os seus amigos e pessoas que ele conhecia e usou todos 

os meios legais que podia para tentar conseguir o dinheiro para comprar o remédio, 

mas só conseguiu R$ 2.500,00, a metade do que o remédio custava. Ele procurou o 

farmacêutico e disse que a sua esposa estava morrendo. Pediu ao farmacêutico para 

que vendesse o remédio mais barato, ou então, deixá-lo pagar o restante depois. Mas o 

farmacêutico disse: “Não, eu descobri o remédio e vou ganhar muito dinheiro com 
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ele”. Então João ficou desesperado e começou a pensar em assaltar a farmácia para 

roubar o remédio para a sua mulher. 

 

Após a estória, são apresentadas 14 questões abertas que buscam eliciar o pensamento 

de justiça por estágios. Exemplo: “O fato de João roubar o remédio é contra a lei. Isso faz 

com que o fato seja moralmente errado? Sim ou Não? Por quê?”  

Como complemento, foi incluída uma última questão: “O que significa justiça?”. 

 

4.2.3. Inventário do Perdão (Camino et al., 1996): Dilema de Heinz para o Perdão 

 

Este dilema é uma adaptação do dilema de Heinz realizada por Enright et al. (1989) 

para verificar o pensamento do perdão. A caracterização do dilema de João é a mesma do 

dilema da justiça, tendo apenas o final modificado: 

 

Considere agora que, sabendo do desespero de João, o farmacêutico esperava que ele 

tentasse roubar o remédio. Então, o farmacêutico escondeu o remédio em um local 

onde ninguém poderia encontrá-lo. Como resultado, a esposa de João morreu. João 

sentiu-se profundamente triste e com muita raiva do farmacêutico por ter escondido o 

remédio e causado a morte de sua esposa. 

 

Após o dilema, são apresentadas 11 questões abertas que buscam identificar o 

pensamento de perdão por estágios. Exemplo: “Suponha que João seja um homem muito 

religioso. A sua igreja aconselha que ele não deva permanecer com raiva do farmacêutico. 

Poderia isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê?“ 

Como complemento, foi incluída uma última questão: “O que significa perdoar?”. 

4.3. Procedimentos 
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4.3.1. Procedimentos éticos 

 

O projeto desta tese foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, obtendo aprovação sob o protocolo 

CEP/CCS nº 883.117. Destacamos que durante a coleta dos dados todas as exigências da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitadas. 

 

  4.3.2. Coleta de dados 

 

Após apreciação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB e sob 

autorização da Cúria Diocesana da Arquidiocese da Paraíba, foi apresentada a proposta do 

estudo aos participantes. A condição de participar da pesquisa foi determinada pelo interesse 

de cada padre, que, voluntariamente, registrou assinatura em um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. O pesquisador responsável pela coleta entregou, pessoalmente, a cada 

padre, os instrumentos, que foram respondidos individualmente. Já no momento da entrega 

dos instrumentos, foram agendados dia e hora para a sua devolução. 

 

4.3.3. Análise de dados 

 

Seguindo a orientação sugerida por Kohlberg (1984), um grupo de três juízes 

(pesquisadores da área) realizou uma análise de conteúdo das respostas aos dilemas, em duas 

etapas. Primeiramente, cada juiz, devidamente treinado na avaliação do MJI, recebeu um 

manual de categorização dos estágios de justiça e de perdão. Nesse manual, operacionalizou-

se cada estágio de pensamento a partir de suas características principais (O manual consta no 

Anexo C). A partir dessas categorias, cada juiz atribuiu um estágio de justiça ou de perdão 

para cada resposta dos participantes. Concluídas as categorizações individuais, as respostas 
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foram analisadas coletivamente, no intuito de se obter uma concordância mínima de 66,67%. 

Foram considerados estágios dominantes de justiça e de perdão de cada participante aqueles 

que apresentaram a maior frequência de respostas. Em caso de empate entre dois estágios, 

considerou-se como dominante o estágio mais avançado de raciocínio. 

Destacamos que, apesar de nas tipologias de Kohlberg e de Enright não constarem os 

estágios 2,5 e 4,5, estes passaram a ser adotados em vários estudos empíricos (Camino et al, 

1996; Abreu, 2013) como indicativos de raciocínios mais flexíveis (autônomos) em relação 

aos raciocínios mais rígidos (heterônomos). Os estágios 3/4 e 3/5 referem-se a raciocínios 

baseados nas expectativas do grupo de pertença, mas que já fazem nítidas alusões, 

respectivamente, às leis/ordem constituídas e à defesa de direitos individuais/cooperação 

social.   

Objetivando-se verificar a qualidade e a força da relação entre os estágios de justiça e 

de perdão, foi realizado um teste de correlação de Spearman. Para tanto, foram utilizadas as 

frequências de estágios dominantes dos participantes, pontuando-se da seguinte forma: estágio 

1 = 1, estágio 2 = 2, estágio 2,5 = 2,5, estágio 3 = 3, estágio 4 = 4, estágio 4,5 = 4,5, estágio 5 

= 5 e estágio 6 = 6. Esses cálculos foram realizados através do Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS, versão 18. 

A comparação dos raciocínios de justiça e de perdão dos padres em função dos tipos 

de liderança pastoral que exercem (padres de paróquias que possuem pastorais sociais e 

padres cujas paróquias não as possuem) foi realizada por meio do teste não paramétrico U de 

Mann Whitney (teste unicaudal), com simulação de Monte Carlo (10000 amostragens). Os 

dados são apresentados em tabelas e gráficos Box Plots. Utilizamos, também, o software 

SPSS. 

A análise das definições de justiça e de perdão fornecidas pelos padres, bem como a 

análise dos excertos alusivos à justiça e ao perdão presentes no texto do Catecismo da Igreja 
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Católica, foi conduzida através da análise de conteúdo temática na perspectiva proposta por 

Laville e Dionne (1997). Esta técnica analítica consiste em desmontar a estrutura e os 

elementos do material para esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação, 

fazendo inferências ao seu conteúdo. 

 Inicialmente, foram realizadas leituras flutuantes de todo o material, a princípio, sem 

compromisso objetivo de sistematização, mas tentando apreender de uma forma global as 

ideias principais e os seus significados gerais. Essas leituras iniciais promovem uma visão 

menos aderente, o que permite ao pesquisador transcender a mensagem explícita e, de uma 

forma menos estruturada, já conseguir visualizar, mesmo que primariamente, pistas e indícios 

não óbvios. A seguir, foram selecionadas as unidades de análise – palavras, sentenças, frases e 

parágrafos relacionados aos temas da justiça e do perdão – em conjunção com os objetivos e 

teorias arrolados no presente estudo. O processo de categorização das unidades de 

significação propriamente dito foi conduzido numa perspectiva não apriorística, isto é, as 

categorias emergiram totalmente do contexto das respostas dos participantes e dos parágrafos 

do texto catequético, o que inicialmente exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material 

analisado e às teorias embasadoras, além de não perder de vista o atendimento aos objetivos 

da pesquisa. As categorias criadas serão expostas tanto no estudo do Catecismo, apresentado a 

seguir, quanto na seção de descrição dos dados empíricos. 

Importa destacar, a título de esclarecimento, que algumas definições fornecidas pelos 

padres continham mais de um aspecto central, sendo classificadas em mais de uma categoria. 

Por esta razão, os valores totais de respostas, tanto nas categorias de definição de justiça como 

nas de perdão, não correspondem exatamente ao número total de participantes do estudo.  

Antes de seguir com a descrição dos dados empíricos, optamos por apresentar a 

análise do texto catequético a respeito das concepções de justiça e de perdão nele contidas. 
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Entendemos que tal formalização facilitará o entendimento das discussões gerais 

desenvolvidas. 
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Capítulo 5 

Análise das concepções de justiça e de perdão identificadas no Catecismo da 

Igreja Católica 

 

O Catecismo da Igreja Católica (CIC) é um importante documento oficial de 

exposição doutrinal do catolicismo, a partir do qual se pode conhecer o que a Igreja professa e 

celebra, vive e reza em seu cotidiano. Trata-se, com efeito, de um texto de referência sobre a 

fé e sobre a moral católicas (CIC, 2000). No presente estudo, empreendemos uma análise de 

conteúdo do CIC, abordando, especificamente, os temas da justiça e do perdão presentes nas 

suas orientações prático-doutrinais. Esta análise demanda, inicialmente, esclarecimentos de 

alguns aspectos considerados primordiais, quais sejam: a história, a autoria, a estrutura e o 

conteúdo do texto. A história contextualiza o universo específico da redação do CIC e dos 

seus destinatários. Quanto à autoria, importa compreendê-la a fim de se conhecer quais 

finalidades e linhas estilísticas ela conserva. A estrutura e o conteúdo do CIC, por sua vez, 

indicam ao leitor a ideia-guia que percorre as quatro grandes partes do texto: a profissão de fé, 

a celebração do mistério, a vida em Cristo e a oração. 

 

5.1. Sobre a história do Catecismo da Igreja Católica 

 

O primeiro catecismo oficial e universal da Igreja Católica – o Catecismo de Trento – 

foi aprovado em 1566, pelo Papa São Pio V, contribuindo de forma decisiva para a renovação 

da catequese e divulgação das decisões do Concílio de Trento (1545-1563). O Catecismo de 

Trento guiou a catequese da Igreja Católica durante 426 anos (Fiegenbaum, 2006). Em 1985, 

vinte anos após o encerramento do Concílio Vaticano II (1963-1965), o Papa João Paulo II 
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convocou uma Assembleia Extraordinária do Sínodo11 dos bispos cujos membros – 

diferentemente da estrutura dos sínodos habituais – foram os presidentes de todas as 

Conferências Episcopais da Igreja Católica. O Sínodo pretendia ser mais do que uma 

recordação solene do grande acontecimento da história eclesial, do qual somente alguns dos 

bispos ali presentes haviam participado. Ele deveria olhar não só para trás, mas também para 

frente: verificar a situação da Igreja, refletir mais uma vez sobre a vontade fundamental do 

Concílio e indagar como essa vontade deveria ser adaptada aos dias atuais (Libanio, 2005). 

Na ocasião, surgiu, entre os bispos sinodais, o desejo de um catecismo que 

compendiasse a doutrina católica de forma geral, tornando-se fator de unidade interna e 

servindo de referência para os catecismos a serem preparados em diversos lugares do mundo. 

Após o Sínodo, o papa assumiu para si tal desejo e deu início ao trabalho de formulação do 

segundo Catecismo Oficial da Igreja Católica. Ao então cardeal Joseph Ratzinger, em 1986, 

foi confiada a responsabilidade de presidir uma comissão composta por doze cardeais e bispos 

– “A comissão dos Doze” – para preparar um projeto para o catecismo. A equipe contou com 

o apoio de uma subcomissão de redação formada por sete bispos diocesanos peritos em 

teologia e catequese, os quais examinaram as observações de numerosos teólogos, exegetas, 

catequistas e bispos de todos os continentes. Após seis anos de trabalhos, em 1992, o Papa 

João Paulo II, através da Constituição Apostólica Fidei Depositum (O Depósito da Fé), 

promulgou a edição típica do Catecismo Oficial da Igreja Católica (Fiegenbaum, 2006). 

 De acordo com a Igreja, o CIC é uma exposição fiel, orgânica e em linguagem 

contemporânea do ensino das Sagradas Escrituras, da Tradição apostólica, do Magistério da 

Igreja e da herança espiritual dos santos e das santas da Igreja, permitindo conhecer melhor o 

ministério cristão. Devido ao seu valor doutrinal, o documento constitui uma norma segura 

para o ensino da fé e um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial 

                                                           
11 Sínodos são assembleias periódicas de bispos de todo o mundo que, presididos pelo papa, reúnem-se para 

tratar de assuntos ou problemas concernentes à Igreja universal. 
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(Libanio, 2005), por isto deve ser acolhido em espírito de comunhão e usado assiduamente 

por toda a Igreja ao cumprir a sua missão de anunciar a fé e ao impender a tarefa primordial 

da catequese: a evangelização.  

5.2. Sobre a autoria do Catecismo da Igreja Católica 

 

Entre os muitos desafios apresentados à comissão responsável pela elaboração do CIC, 

talvez o mais difícil fosse: quem deveria escrevê-lo? Decidiu-se, primeiro, que deveria ser um 

texto acessível e, de certo modo, uniforme. Segundo, o CIC não deveria ser escrito por 

eruditos, mas por pastores, partindo de sua experiência com a Igreja e com o mundo. Para as 

três partes, inicialmente previstas, formaram-se três equipes de redação, cada uma composta 

por dois bispos. Pela parte sobre a profissão de fé, ficaram responsáveis dois bispos da 

Espanha e da Itália; pela parte dos Sacramentos, dois bispos do Chile e da Argentina; pela 

parte da moral, dois bispos da França e da Inglaterra. Sendo acrescentada uma quarta e última 

parte sobre a oração, buscou-se um representante da teologia oriental. Não sendo possível 

conseguir um bispo como redator, escolheu-se o padre Jean Corbon, que escreveu um 

laudável texto sobre a oração, trabalhando quase sempre no porão, durante os bombardeios 

em Beirute, no Líbano (Bourgeois, Sesbouer, & Tihon, 2005). 

A intervalos regulares, o texto teria de ser sempre apresentado à comissão, examinado 

e aprovado. O trabalho conjunto entre comissão e equipe de redação se mostrou bastante 

produtivo, mas também revelou a necessidade de um agente intermediário: os textos 

isoladamente eram estilística e intelectualmente muito diferentes entre si, sendo necessário 

adequar uns aos outros, sem alterar a sua substância. Para tanto, foi escalado um bispo 

austríaco, Christoph Schönborn, que desempenhou competentemente a tarefa sempre árdua da 

intermediação entre os modos de pensar e as formas de estilo (Bourgeois, Sesbouer, & Tihon, 

2005). Surgir um livro legível, essencialmente uniforme em sua estrutura interna, de tão 
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complexo processo de redação foi um feito realmente elogiável. A “Comissão dos Doze”, em 

14 de fevereiro de 1992, aprovou o texto por unanimidade, o que talvez não fosse exatamente 

o esperado. Acrescente-se, ainda, que mais de mil bispos de todo o mundo, após analisarem o 

projeto de texto revisado, sugeriram milhares de modificações, todas consideradas (Lafont, 

2000). Isto mostra que o texto do catecismo também representa uma manifestação da 

colegialidade dos bispos. 

5.3. Sobre o conteúdo e a estrutura do Catecismo da Igreja Católica 

 

Do ponto de vista conteudinal, o CIC é composto por um temário que ajuda a formar e 

direcionar os pastores e fiéis católicos a iluminar as situações e problemas encontrados na 

Igreja Católica, e também é destinado a iluminar, com a luz da fé, novas situações e 

problemas que ainda não tinham surgido no passado (CIC, 2000). Com efeito, a Igreja insiste 

no esclarecimento de que os conteúdos abordados no CIC não estão em tensão ou em ruptura 

com os conteúdos do catecismo tridentino, assim como as decisões do Vaticano II não se 

tencionam ou desprezam as decisões de Trento. Trata-se, no CIC, de uma atualização dos 

conteúdos constantes no primeiro catecismo oficial.  

Relativamente à estrutura, o CIC está dividido em quatro partes interligadas. A 

primeira – “A profissão da fé” (Credo) – contém uma síntese da “lex credendi”, isto é, da fé 

professada pela Igreja cuja constante proclamação nas assembleias cristãs mantém viva a 

memória dos principais dogmas. A segunda parte – “A celebração do mistério cristão” 

(liturgia e sacramentos) – apresenta os elementos essenciais da “lex celebrandi”, que discorre 

sobre as ações litúrgicas da Igreja, particularmente na celebração dos sete sacramentos. A 

liturgia configura a fé celebrada. A terceira parte – “A vida em Cristo” (agir humano e 

mandamentos) – evoca a “lex vivendi” e envolve o agir moral cristão, com ajuda da fé e da 

graça, e em observância aos Dez Mandamentos. A quarta parte – “A oração cristã” – oferece 



137 

 

uma síntese da “lex orandi”, isto é, da vida de oração. O cristão é chamado ao diálogo com 

Deus na oração cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, a oração ensinada pelo próprio 

Jesus (CIC, 2000). Portanto, em sua estrutura, o CIC expõe um circuito catequético coerente 

que torna visível uma unidade interna alusiva àquilo em que o fiel acredita, celebra, vive e 

reza. 

Cada um dos 2865 parágrafos do texto contém um índice numérico. Vários parágrafos, 

além de uma numeração em negrito, contêm uma outra numeração (que não está em negrito) 

referente às chamadas passagens paralelas e complementares. Trata-se de um recurso didático 

que facilita a identificação de um determinado assunto abordado em locais distintos ao longo 

do texto. Verifica-se, ademais, um grande número de notas de rodapé em referências a 

passagens bíblicas (são mais de três mil citações bíblicas), a 65 documentos pontifícios 

elaborados por 26 papas, a documentos eclesiais provenientes de concílios e congregações, ao 

direito canônico, aos ritos litúrgicos e a diversos escritores eclesiástico, como Agostinho de 

Hipona, Inácio de Loyola e Tomás de Aquino. Ao final do texto, consta um índice temático, 

em ordem alfabética, contendo temas acompanhados de índices localizadores de parágrafos, o 

que facilita buscas e análises (por exemplo: o tema “Lei moral” é abordado em 22 parágrafos 

ao longo do texto). Outra característica do CIC são os resumos ao final de cada unidade 

temática. Eles condensam, em fórmulas sucintas, o essencial do conteúdo doutrinal. 

 

5.4. Concepções de justiça presentes no Catecismo da Igreja Católica 

 

Como esta não é a ocasião oportuna para uma análise dos conceitos de justiça 

presentes em cada um dos livros bíblicos e documentos eclesiais referidos pelo CIC, 

buscaremos apontar o rumo geral e indicar alguns pontos de vista que, no nosso entender, 

merecem consideração. Verificamos, através do índice temático, que o tema da justiça é 

abordado em 55 parágrafos do CIC, os quais se concentram, em sua maioria, na terceira parte 
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– A vida em cristo –, que trata da moral. São passagens referentes às definições e tipos de 

justiça, às ações pró e contra a justiça, às relações entre as autoridades civis e a justiça, dentre 

outras, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 5: Temas sobre justiça constantes no CIC 

Temas Parágrafos localizadores 

Ações contrárias à justiça 1946, 2297, 2325, 2356, 2413, 2476, 

2485 

Agir segundo a justiça 1697, 1716, 1754, 1778, 1787 

Autoridades políticas e justiça 1888, 2237, 2820 

Definição de justiça 1807 

Deveres da justiça 1459, 1756, 1787, 2401, 2446-47, 2487 

Efeitos da justiça 2304 

Exigências da justiça 1459, 2494-95 

Justiça de Deus 271, 375-76, 379, 400, 404, 1040, 1861, 

1953, 1987, 1991-92, 2017, 2543 

Justiça distributiva 909, 2236, 2411 

Justiça comutativa 24311-12 

Justiça social 1928-42, 2425-26, 2832 

Virtude da justiça 1805, 1807, 2479, 1484 

 

 

A princípio, convém enfatizar que, na perspectiva repetidamente defendida pelo CIC, 

a justiça é um valor que acompanha o exercício da correspondente virtude moral cardeal, 

descrita no capítulo anterior, e se define como: 
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(...) a constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Para 

com Deus, a justiça chama-se “virtude de religião”. Para com os homens, a justiça leva 

a respeitar os direitos de cada qual e a estabelecer, nas relações humanas, a harmonia 

que promove a equidade em relação às pessoas e ao bem comum. O homem justo, 

tantas vezes evocado nos livros santos, distingue-se pela retidão habitual dos seus 

pensamentos e da sua conduta para com o próximo (CIC, 2000, §1807). 

 

Percebe-se que, do ponto de vista subjetivo, a justiça se traduz na atitude determinada 

pela vontade de reconhecer o outro como pessoa, ao passo que, do ponto de vista objetivo, 

constitui o critério determinante da moralidade no âmbito intersubjetivo e social. A leitura dos 

excertos do CIC, apontados no quadro acima, permitiu-nos evidenciar que a Igreja evoca a 

respeito da justiça quatro formas clássicas, que ora se manifestam isoladamente, ora se 

expressam interligadas. São elas: justiça rectoral divina, justiça comutativa; justiça 

distributiva e justiça social. 

 

a) Justiça rectoral divina 

 

  Conceitualmente, a justiça divina é aquela executada pela(s) divindade(s) em virtude 

das condutas dos homens, que recebem punição, castigo, retribuição e/ou prêmio pelos seus 

atos (Ladaria, 1998). No universo cristão, fala-se em justiça rectoral de Deus para designar a 

retidão que Ele manifesta como Governador, exercendo domínio sobre o bem e o mal. Nesse 

âmbito, a justiça divina é o padrão da justiça e apresenta os seguintes predicados: 

 - A justiça de Deus é santa: a sua santidade é a causa da sua justiça e não permitirá que 

faça outra coisa senão o que é justo. 
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 - A justiça de Deus é o padrão de justiça: a vontade de Deus é a suprema regra de justiça; 

é o padrão de equidade. Ele não é somente justo, mas a própria justiça. 

 - A justiça é natural ao ser de Deus: a justiça flui, retamente, de Sua natureza. Os 

homens, pelo contrário, podem agir injustamente, posto que subordináveis. 

 - A justiça de Deus é perfeita: a justiça é a perfeição da natureza divina. As perfeições se 

encontram Nele como linhas que convergem para um centro.  

 - A justiça de Deus é exata: Deus nunca cometeu nem nunca cometerá o mínimo erro em 

relação às suas criaturas.  

 - A justiça de Deus é definitiva: a sua justiça é tal que não é apropriado para qualquer 

homem censurá-lo ou exigir uma razão por suas ações, uma vez que a linha de prumo de 

nossa razão é muito curta para compreender a profundidade da justiça de Deus (Ladaria, 

1998). 

  De acordo com o CIC, em razão de Sua justiça rectoral (retidão), Deus instituiu um 

governo moral no mundo e impôs ao homem uma lei justa, com promessas de recompensa ao 

obediente e ameaças de punição ao transgressor. Assim, estreitamente relacionada com a 

justiça rectoral de Deus, está a Sua justiça divina distributiva, que se divide em justiça 

remunerativa e justiça retributiva, referentes à distribuição de premiação aos justos e de 

punição aos ímpios, respectivamente. 

 

  a.1) A justiça de Deus na premiação dos justos 

 

  Ensina o CIC que Deus, por Sua infinita justiça, premia os virtuosos: “De fato, os 

justos têm a sua recompensa; com certeza, há um Deus que faz justiça na Terra” (SI. 58:11). 

Nessa concepção, Deus age benevolentemente com justiça quando reconhece e recompensa 

cada pessoa de acordo com o que fez. Essa recompensa divina não depende do 
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reconhecimento das outras pessoas (Ladaria, 1998). Quando o cristão realiza uma boa ação 

secreta e desinteressadamente ou para com quem não consegue retribui-la, Deus pode 

recompensá-lo abundantemente com graça e salvação (CIC, 2000). O CIC, em geral, dá mais 

ênfase à recompensa dos justos do que à punição dos ímpios; mas, mesmo esta, é bastante 

proeminente. Isto porque a justiça divina está, originária e necessariamente, obrigada a punir 

o mal, não estando, porém, obrigada a recompensar o bem (CIC, 2000). Muitos negam a 

estrita justiça punitiva de Deus e alegam que Deus pune o pecador para reformá-lo, ou para 

dissuadir outros de pecar, mas estas posições não são sustentáveis, segundo a Igreja Católica. 

O propósito primordial da punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça. É certo 

que a punição pode, ocasionalmente, servir para reformar o pecador e impedir que outros 

pequem, e, secundariamente, isso pode estar incluído em seus propósitos (CIC, 2000). 

 

a.2) A justiça de Deus na punição dos ímpios 

 

 

 

Na visão do CIC, Deus é justo quando pune os ímpios (pecadores), baseando-se em 

uma lei dada por Ele aos homens, que, mesmo compreendendo-a, desobedeceram-na 

deliberadamente e não demonstram arrependimentos. Nesse sentido, a punição como ação da 

justiça divina está condicionada à falta e ao não arrependimento. Por outro lado, aqueles que 

se arrependerem verdadeiramente de seus erros têm seus pecados perdoados diante de Deus, o 

que não significa, necessariamente, que estarão libertos das consequências de seus atos 

(Vidal, 1999). Um exemplo pode ser mais elucidativo dessa concepção de justiça divina: se 

um homem traiu a sua esposa e depois se arrependeu desse erro, terá seu pecado perdoado por 

Deus. Contudo, ele certamente sofrerá consequências advindas do seu desvio de conduta. A 

esposa poderia pedir o divórcio. Assim, o perdão de Deus não está ligado à retirada de todas 

as consequências que um ato incorreto pode acarretar. Deus pode perdoar, mas permitir que as 
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consequências naturais sejam sofridas. Para a Igreja, isso não é falta de amor, mas justiça e 

ensinamento de Deus (CIC, 2000). 

 

b) Justiça distributiva 

 

Além da faculdade distributiva presente na justiça rectoral de Deus, o CIC faz menção 

à dimensão laicizada da justiça distributiva e o faz, especificamente, referindo-se às 

autoridades civis. Para o CIC, o exercício da autoridade deve carregar, com vistas à harmonia 

social, a iniciativa da distribuição do bem comum. Essa distribuição, tal como descrevera 

Aristóteles, consiste propriamente em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, considerando-se necessidades e méritos. 

 

Que os superiores civis exerçam a justiça distributiva com sabedoria, levando em 

conta as necessidades e a contribuição de cada um e tendo em vista a concórdia e a 

paz. Zelem para que as regras e disposições que tomarem não induzem em tentação, 

opondo o seu interesse pessoal ao da comunidade (CIC, 2000, §2236). 

 

Dessa forma, a justiça distributiva, na visão apresentada pelo CIC, regula aquilo que a 

comunidade deve ao cidadão, proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. 

Esta concepção se diferencia da justiça comutativa, que regula as trocas entre as pessoas e 

entre as instituições nos contratos. 

 

c) Justiça comutativa 
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O conceito de justiça comutativa é proposto por Tomás de Aquino, seguindo os 

preceitos de Aristóteles. Constitui um tipo de justiça que se realiza sob a forma de uma 

relação entre particulares e tem por fim acautelar os direitos do próximo e dar-lhe o que lhe é 

devido. Para a Igreja Católica, a justiça comutativa é o critério que tenta alcançar a 

equivalência entre aquilo que se dá e o que se recebe, manifestando-se, principalmente, nos 

contratos. Assim expõe o CIC: 

 

Os contratos estão submetidos à justiça comutativa, que regula as trocas entre as 

pessoas e entre as instituições no pleno respeito aos seus direitos. A justiça comutativa 

obriga estritamente; exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das 

dívidas e o cumprimento das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça 

comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível (CIC, 2000, §2411) 

 

Apesar de ser essencialmente preventiva, dado que equilibra as ações recíprocas antes 

mesmo de uma eventual transação, a justiça comutativa também se aplica a uma situação de 

deflagrada injustiça, estipulando restituição ou indenização e determinando, quando é o caso, 

a devida punição. A Igreja Católica, a propósito do Sétimo Mandamento – “Não roubarás” 

(Mt, 19:18) –, defende que é proibido tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou 

lesá-lo, de qualquer modo, nos mesmos bens, ainda que isto não contrarie as disposições da 

lei civil. Segundo o CIC: 

 

Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apossaram de um bem alheio têm 

obrigação de o restituir ou de devolver o equivalente em natureza ou em espécie, se a 

coisa desapareceu, bem como os frutos e lucros que seu proprietário legitimamente 

teria auferido (CIC, 2000, §2413). 



144 

 

 

Portanto, trata-se de uma concepção de justiça amplamente baseada no 

reconhecimento da importância dos acordos voluntários, contratos e trocas correspondentes 

(ou igualitárias) de serviços e obrigações. Vale assinalar que a justiça comutativa não é 

restritamente justiça contratual. Utiliza a justiça contratual como um dos instrumentos de 

aplicação, mas se estende a todas as relações entre particulares, protegendo princípios e 

valores de uma sociedade.  

 

d) Justiça social 

 

No Magistério da Igreja Católica, um relevo cada vez maior tem adquirido a justiça 

social, que representa o próprio desenvolvimento da justiça geral, reguladora das relações 

sociais. Segundo o CIC, a sociedade garante a justiça social quando respeita a dignidade e os 

direitos da pessoa, fim próprio da mesma sociedade. Além disso, a sociedade persegue a 

justiça social quando oferece as condições que permitam aos indivíduos e aos grupos 

alcançarem aquilo a que têm direito. No contexto atual, em que “o valor da pessoa, da sua 

dignidade e dos seus direitos é seriamente ameaçado pela generalizada tendência a recorrer 

exclusivamente aos critérios da utilidade e do ter” (Compêndio da doutrina social da Igreja, 

2005, p. 123, §202), a justiça social se revela particularmente importante, pois a justiça 

baseada em critérios prioritariamente utilitaristas é considerada redutiva e se distancia, 

segundo a Igreja, do significado mais pleno e autêntico que adquire na antropologia cristã.  

A antropologia cristã apresenta uma visão de justiça social que transcende os limites 

convencionais da lei, ainda que não prescinda dela. Trata-se de um ponto de vista, 

compartilhado pela Igreja Católica, que defende a superação da perspectiva contratualista da 
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justiça em direção ao domínio da solidariedade e do amor. Conforme declara o CIC (2000, 

§2486):  

 

A justiça, com efeito, não é uma simples convenção humana, porque o que é “justo” 

não é originalmente determinado pela lei, mas pela identidade profunda do ser 

humano. A plena verdade sobre o homem permite superar a visão contratualista da 

justiça, que é visão limitada, e abrir também para a justiça o horizonte da 

solidariedade e do amor.  

 

A justiça social atinge o status de transformacional quando estabelece o respeito pelos 

direitos fundamentais que decorrem da dignidade intrínseca da pessoa humana, quando faz a 

necessária consideração pelas diferenças e quando se abre à profunda força da solidariedade e 

do amor. Respeitar a dignidade transcendente do homem é determinar “que cada um respeite 

o outro, sem exceção, como outro eu” (CIC, 2000, §1931). Fazer consideração pelas 

diferenças entre os homens é entendê-las como pertencentes ao plano de Deus, que quer que 

todos os homens, devido às suas diferenças, tenham necessidade uns dos outros, o que 

estimula a solidariedade e o amor. Abrir-se, por fim, ao amor e à solidariedade como virtudes 

cristãs de prática de partilha caridosa significa compreender que só a lei, por si só, não é capaz 

de estabelecer plenamente a justiça nem de fazer desaparecer as injustiças.  

 

5.5. Concepções de perdão identificadas no Catecismo da Igreja Católica 

 

Um exame do desenvolvimento do conceito teológico de perdão está fora da meta 

traçada para este estudo. Nossa pretensão, bem mais modesta, é identificar como o tema do 

perdão é apresentado aos católicos pelo CIC e quais concepções de perdão este veicula. 

Identificamos no texto catequético 19 parágrafos que tematizam: o perdão redentor de Deus; a 
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relação entre perdão, conversão, penitência e reconciliação; os modos de um católico obter o 

perdão e de perdoar; a família como instituição que ensina o perdão; e o poder de perdoar. O 

quadro abaixo apresenta estes temas e seus respectivas parágrafos identificadores. 

 

Quadro 6: Temas sobre perdão constantes no CIC 

Temas Parágrafos localizadores 

Perdão de Deus 277, 982, 1425, 1441, 2010, 2631 

Conversão e perdão 2608 

Perdão, penitência e reconciliação 1443, 147 

Perdão dado a quem ofende 2840, 2845 

Sacramentos, modo de se obter o perdão 987, 1434, 1437, 1452, 2839 

Família, escola do perdão 1657, 2227 

Poder de perdoar 981 

 

A análise dos referidos parágrafos evidenciou, no Catecismo, uma intrínseca relação 

entre o perdão e os conceitos de pecado e misericórdia divina. Tratam-se de conceitos 

estruturantes da teologia católica (Andrade, 2004), aos quais dedicaremos algumas rápidas 

linhas com vistas a uma compreensão mais aproximada daquilo que a doutrina da Igreja 

ensina a respeito do perdão. 

 

5.6. Breves considerações aos conceitos de pecado e de misericórdia divina 

 

O Velho e Novo Testamentos, a despeito de certas divergências exegéticas de caráter 

conceitual12, coincidem na ideia de que o pecado se estabelece como um “erro de alvo”, um 

                                                           
12 De acordo com Hill (2014), nos séculos XIX e XX, emergiu um questionamento da doutrina do pecado 

original a partir de três questões. Os novos métodos históricos da exegese bíblica levaram à questão: ela tem 

fundamento bíblico? À luz da radicalização da doutrina pelo protestantismo e pelo jansenismo, os intelectuais da 

época moderna, inclusive os teólogos, se perguntaram: ela é consistente em si mesma? Finalmente, a adoção da 
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desvio de conformidade com o plano traçado, previsto e determinado por Deus para o ser 

humano (La Peña, 1986). Conforme a narrativa do Gênesis – primeiro livro tanto da bíblia 

hebraica quanto da bíblia cristã –, Deus criou os primeiros homens, Adão e Eva, para viverem 

em estado de harmonia plena, santidade e de justiça original. Enquanto permanecessem na 

intimidade divina, não haveria qualquer padecimento. Entretanto, toda a harmonia foi 

destruída quando os primeiros homens, por um abuso de liberdade, violaram o pacto da 

criação, desobedecendo o mandamento divino. Nisto constituiu o primeiro desvio: o pecado 

original (Andrade, 2004). Em consequência explícita da sua desobediência, Adão e Eva 

conheceram o drama do sofrimento, do medo e do domínio da morte e transmitiram a todo o 

gênero humano a sua natureza fraca, decaída e inclinada ao mal (concupiscência). A doutrina 

da Igreja sobre a transmissão do pecado original foi definida sobretudo no século V, 

particularmente sob o impulso da reflexão de Agostinho de Hipona (La Peña, 1986). 

De acordo com o CIC, embora próprio de cada um, o pecado original não tem, em 

qualquer descendente de Adão, caráter de falta pessoal, mas afeta a natureza humana. Nesse 

sentido, o pecado original é um pecado “contraído” cuja absolvição é encontrada na 

perspectiva inaugurada pelo batismo. Para a Igreja, o batismo remove o pecado e reorienta o 

homem para Deus (CIC, 2000). Além do pecado original contraído, o CIC faz menção aos 

pecados “cometidos” por pensamentos, palavras, ações e omissões, como sendo aqueles 

advindos de um abuso de liberdade contra o amor de Deus e contra o próximo. Nesses casos, 

não mais o sacramento do batismo, mas outros sacramentos, sobretudo a penitência, 

oportunizarão ao homem a possibilidade de reconhecer as suas faltas pós-batismais e, se delas 

estiver arrependido, ser perdoado por Deus (CIC, 2000). 

                                                                                                                                                                                     
teoria da evolução pela ciência e pela sociedade em geral levou muitos a questionarem-se: ela contradiz à teoria 

da origem evolucionista do ser humano? Essas três questões estimularam muito a discussão sobre pecado 

original na teologia católica do século XX. 
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Para efeito didático, a doutrina católica distingue os pecados cometidos em duas 

categorias, de acordo com a sua gravidade: 

- Pecado mortal: tem como objeto uma matéria grave (precisada pela violação aos 

mandamentos divinos) e é cometido com plena consciência e deliberado consentimento. O 

pecado mortal requer a plena consciência do caráter pecaminoso do seu ato e de sua oposição 

à Lei de Deus. Assim, a ignorância involuntária, as paixões da alma, pressões exteriores e 

perturbações patológicas podem reduzir ou escusar a imputabilidade de uma falta grave. O 

pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Mesmo este, caso haja 

arrependimento sincero, deve ser confiado à misericórdia de Deus.  

- Pecado venial: difere-se essencialmente do pecado mortal, sendo cometido quando 

não se observa, em matéria leve ou mesmo grave, a medida prescrita pela lei moral, mas sem 

pleno conhecimento ou sem total consentimento. A Igreja alerta que a falta venial que fica 

sem arrependimento dispõe pouco a pouco o homem a cometer pecado mortal (CIC, 2000). 

Para o Catecismo, a repetição dos pecados, mesmo os veniais, produz os vícios 

(hábitos que corrompem a avaliação concreta do bem e do mal), os quais, por seu turno, 

avultam os pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. A Igreja 

informa, ainda, que também temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, 

quando culpavelmente para com eles cooperamos: por participação direta e voluntária, por 

louvação ou aprovação, por omissão ou por proteção aos que fazem o mal (CIC, 2000). Nessa 

perspectiva, o pecado provoca situações sociais contrárias à bondade divina e torna os homens 

cúmplices uns dos outros, fazendo imperar entre eles a concupiscência, a violência e a 

injustiça. 

A teologia católica defende que os pecados cometidos por qualquer pessoa podem ser 

perdoados por Deus. Há, entretanto, um pecado considerado irremissível e que, portanto, 

impossibilitará a salvação do pecador: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Contudo, tal 
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pecado permanece imperdoável se o pecador explicitamente rejeitar a misericórdia divina. A 

esse respeito, destaca o catecismo: “Não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem 

recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus, pelo arrependimento, rejeita o perdão 

dos seus pecados. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna” 

(CIC, 2000, §1862).  

Afora esta referência ao pecado imperdoável, todo o CIC insiste em um caráter 

normatizante do perdão, apresentando-o como ponto alto da doutrina cristã e como 

testemunho de que o amor, a compaixão e a misericórdia divina são mais fortes do que o 

pecado. É nessa direção que o conceito de misericórdia divina se vincula fortemente ao do 

perdão. O CIC ensina que a misericórdia é um atributo adorável de Deus, pelo qual Ele evita a 

merecida punição aos confessos pecadores, aponta-lhes um caminho para a remissão e os 

regenera para uma esperança viva e para o amor. Ressalta-se que tal concepção de 

misericórdia divina, como expressão da onipotência purificadora e plenamente bondosa de 

Deus, fundamenta todo o edifício doutrinário consolidado no Velho e no Novo Testamentos 

(Vidal, 1999). Para a Igreja, a confiança na misericórdia divina deve inspirar uma conduta 

melhor, em um contexto de maturidade pessoal. Do contrário, o indivíduo, convicto da 

misericórdia divina, persistirá no erro (CIC, 2000). 

De acordo com a tradição bíblica, a misericórdia divina, que se torna viva e atinge seu 

clímax em Jesus Cristo, é o ato supremo pelo qual Deus, de modo definitivo, vem ao encontro 

do homem. Justamente porque receberam de Deus a sua eterna misericórdia, os cristãos 

precisam fazer da misericórdia para com os seus semelhantes um compromisso permanente e 

um estilo de vida imprescindível. Segundo o CIC (2000), o amor misericordioso se expressa 

preferencialmente pelo perdão das ofensas. Por isto, a Igreja, insistentemente, convida os seus 

membros a assumirem o anúncio jubiloso do perdão como uma força que renova a vida e 

infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. 
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5.7. Sobre as concepções de perdão presentes no texto catequético 

 

O entendimento e a prática do perdão presentes no horizonte teológico compartilhado 

pelo CIC são moldados pela interpretação geral da ideia de salvação. Disso decorre que 

qualquer investigação do conceito de perdão nesse universo deve estar atenta às formulações 

teológicas da doutrina cristã da salvação. Limitações espaciais e técnicas nos impedem um 

vasculho expansivo e detalhado do debate soteriológico amplamente desenvolvido no campo 

da teologia sistemática. Mas, em termos gerais, é possível destacar que a doutrina cristã da 

salvação se reporta à libertação (pelo perdão) espiritual e eterna concedida por Deus, através 

da redenção de Jesus Cristo, àqueles que reconhecem seus pecados e deles se arrependem 

verdadeiramente (Karnal, 2014). Assim, em qualquer análise do conceito de perdão no 

cristianismo, em geral, e no segmento católico, em particular, cabalmente constatará a 

inscrição inexorável do perdão na dinâmica da busca de redenção pessoal. 

A consciência do erro, o arrependimento e a promessa de mudança postural do faltoso 

se colocam como condições gerais necessárias, mas não suficientes, para as concepções de 

perdão arroladas pelo texto catequético. Conforme apregoa o CIC, Deus exige 

arrependimento, disposição de emenda e protege o pecador sinceramente transformado e 

tocado pela consciência do erro. Este é o ponto mais constante no discurso do catecismo. 

Outra característica comum alude ao fato de o catolicismo não subtrair nunca o perdão 

(principalmente interpessoal) do horizonte da reconciliação, já que o perdão abre a 

possibilidade de um reencontro pacífico (CIC, 2000).  

O trabalho analítico sobre as orientações do CIC nos permitiu conferir que este evoca 

acerca do perdão três concepções dominantes e interligadas: o perdão como participação na 

graça divina, o perdão como reconhecimento da falibilidade humana e o perdão como 

expressão de amor compassivo. 
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a) O perdão como participação na graça divina 

 

A graça é um conceito teológico definido como um dom dado por Deus para conceder 

à humanidade todos os bens necessários à sua existência e à sua salvação (Vidal, 1999). 

Notadamente, graça significa afastamento do pecado e disposição de amor gratuito e 

perdoador de Deus em favor da realização do homem (Sandage & Shults, 2011). Na teologia 

cristã, a graça não seria propriamente um dom, mas se identificaria com uma pessoa: Jesus de 

Nazaré cuja morte na cruz revela a manifestação mais concreta do amor divino para com a 

humanidade pecadora, perdoando-lhe os pecados (CIC, 2000). Biblicamente, argumenta-se 

que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, é a graça salvífica proveniente do amor de Deus 

frente ao pecado humano. A este respeito, Paulo proclamou: “Onde o pecado abundou, a 

graça superabundou” (Rm. 5: 20). Do ponto de vista do CIC, o perdão tem seu fundamento 

primeiro e último no amor ou na graça de Deus. Não bastam, embora sejam condições 

necessárias, o arrependimento e os sinais visíveis de mudança de atitude de quem errou. Isto 

não o torna merecedor do perdão. Segundo a doutrina, Deus não perdoa porque o homem é 

merecedor, apesar de necessitado, do perdão. Deus perdoa porque Ele é fonte de amor, porque 

Ele é a própria graça (Sandage & Shults, 2011). 

De acordo com o CIC (2000), o perdão divino é o padrão do perdão humano, isto é, 

perdoar é deixar prevalecer a graça; é repetir, com o próximo, o gesto de Deus para com a 

humanidade. Na medida em que a realidade da graça divina é acolhida na realidade do perdão 

humano, este se torna uma forma de ação de graça (de amor e de distanciamento do pecado). 

Para a Igreja, a disposição para perdoar sempre que necessário evidencia que o homem 

compreendeu a graça do perdão de Deus. Nesse sentido, o aprendizado do perdão divino vem 

do alto, da fonte inesgotável de amor, mas se complementa no exercício terreno. Assim como 

Deus, pela crucificação de Cristo, perdoou o homem, este deve se dispor a perdoar seus 
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semelhantes. Nessa direção, o apóstolo Paulo afirmou: “Antes, sede uns para com os outros 

benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou 

em Cristo” (Ef. 4: 32). Ademais, o CIC ensina que, à semelhança do perdão divino, na 

realidade do perdão humano, o mérito não está em quem é perdoado, está em quem perdoa. 

Dito de outro modo: o fundamento do perdão está no amor e na entrega de quem perdoa e não 

na atitude de quem porventura se arrependeu. É nesse sentido que o perdão humano reflete e 

participa da graça divina. 

 

b) O perdão como reconhecimento da falibilidade humana  

 

O perdão é para o faltoso, o desviado, o pecador, o que não agiu certo e, a rigor, talvez 

nem o mereça. Não se trata, como instrui o catecismo, de uma defesa do pecado nem de 

esquecer ou dar passe livre para mais erros. Trata-se de reconhecer, sem julgamento moral de 

qualquer espécie, a natureza falha do homem pecador. Ressalta o CIC que Jesus ensinava que 

somente Deus tem a autoridade moral para julgar os pecadores. Conforme as Escrituras, o 

próprio Jesus não julgava: “Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém” (Jo. 

8: 15). 

De acordo com os ensinamentos da Igreja, o cristão que não perdoa aquele que se 

arrependeu e se dispôs à mudança, além de não atender ao mandamento de Jesus (Mt. 18: 21), 

comete uma falta: a dureza moral, que nasce do pecado do orgulho. É como se a ofensa 

sofrida fosse mais importante do que tudo. Ao condenar a falta do outro, o indivíduo que não 

perdoa exalta quase que automaticamente a sua própria virtude: se o outro é um pecador 

terrível, não merecedor do meu perdão, eu, por antítese, sou um virtuoso confesso, ou assim 

me vejo e me orgulho (Karnal, 2014). Essa exuberância quase malévola da virtude apresenta 

dois desfechos francamente condenados pelo CIC: se a virtude alardeada for verdadeira, o 
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indivíduo é um vaidoso, um soberbo da moral. Se ela for falsa, além de vaidoso, o indivíduo é 

um evidente mentiroso. 

Perdoar, segundo o CIC, é um ato de se humanizar cada vez mais, já que implica 

reconhecer, com humildade e para além da falta ou do pecado, a natureza falível de todos os 

homens. Portanto, perdoar é igualar-se, é equivaler, é considerar o fato de que se uma pessoa 

não cometeu um erro em particular isto não a torna melhor ou moralmente superior àquela 

que o cometeu. Exatamente por não ser melhor, é que se pode oferecer o perdão.  

 

c) O perdão como uma expressão de amor compassivo 

 

 O CIC também considera que o “perdão é o amor que ama até o extremo do amor” 

(CIC, 2000, §2843). Isto significa que o limite do perdão é acomodado no limite do amor, de 

tal modo que perdoar é consequência de quem ama. Para a Igreja Católica, o amor é o 

verdadeiro motivo para o perdão. E, assim como o amor não tem medidas, o perdão também 

não as possui (CIC, 2000). Esta compreensão, apresentada pelo evangelista Mateus, é 

retomada no texto do catecismo: “Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: ‘Senhor, quantas 

vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?’. Jesus respondeu: ‘Não 

te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete’” (Mt. 18: 21-22). Segundo as orientações 

catequéticas, na mesma quantidade de vezes que Deus, com o seu infinito amor, perdoa os 

defeitos, embaraços e fraquezas humanas, o homem deve perdoar as pessoas que Ele colocou 

em sua vida (CIC, 2000). 

 Conforme destaca o CIC, o verdadeiro amor nasce das imperfeições, consiste em 

acolher aqueles que têm virtudes e defeitos e se revela no perdão, pois este sempre depende 

do poder transformador e criativo do amor. Entre os cristãos, o significado dominante do 

perdão é manifestar e participar da graça redentora do amor compassivo (Karnal, 2014). É 
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preciso lembrar que o amor (e, por consequência, o perdão), no pensamento cristão, é uma 

proposta universal arrebatadora. Isto porque se trata de um dom que deve ser dado sem 

distinção de pessoas. De acordo com essa proposta, o amor não se regula estritamente pela 

bondade, reciprocidade ou merecimento de quem é amado, mas supera a ausência dessas 

características. Nesse sentido, amar sem medidas, perdoar sempre e fazer o bem a quem nos 

ofendeu são gestos de absoluta grandeza moral diante das imperfeições humanas. Por isto, o 

grande mérito do amor cristão consiste em amar o outro no momento em que ele não merece 

ser amado e lhe oferecer o perdão quantas vezes julgar necessário (Sandage & Shults, 2011). 

Para o CIC, o amor e a compaixão trilham, no perdão, o mesmo caminho. 

 Resta readvertir, como comentário final, que a análise aqui conduzida não teve a 

pretensão de desenvolver um exame teológico aprofundado dos temas da justiça e do perdão, 

o que exigiria um mergulho igualmente profundo na hermenêutica bíblica. Nosso objetivo foi 

identificar, no texto do CIC, o entendimento oficial da Igreja Católica acerca da justiça e do 

perdão. O conhecimento produzido nesta análise orientará a análise e a discussão dos dados 

empíricos apresentados a seguir. 
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Capítulo 6 

 

Descrição dos resultados do estudo empírico 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados da análise do estudo empírico com os 

padres. Para efeito de clareza, os resultados serão descritos em quatro seções: a primeira seção 

se refere às análises realizadas com os estágios dominantes de justiça e de perdão; a segunda 

seção diz respeito à análise da relação entre os raciocínios de justiça e de perdão; a terceira 

seção apresenta a análise desses estágios em função do tipo de liderança pastoral dos padres; e 

a quarta seção alude à análise das definições de justiça e de perdão dos participantes. 

 

 

6.1. Estágios dominantes da justiça e do perdão 

 

 

A tabela 1 permite visualizar a distribuição de frequências dos estágios dominantes de 

justiça e de perdão dos padres. Verificou-se o uso predominante de raciocínios de justiça 

pautados pela lei ou convenções (estágio 4 – 34,48%) e do uso de raciocínios pelos direitos 

humanos (estágio 5 – 34,48%), sendo utilizados por 68,96% dos padres. 

Relativamente ao perdão, os resultados mostraram que os estágios 2,5 e 3 foram 

dominantes (68,96%) entre os padres, revelando o uso de raciocínios baseados na 

compensação moral exemplificada no pedido de desculpas e na mudança atitudinal do 

ofensor, e nas expectativas do grupo de pertença. 

 

Tabela 1.  

 

Distribuição de frequência de estágios dominantes de justiça e de perdão em padres 

 

 

 

 



156 

 

 

 

Estágios 

dominantes 

 

Padres 

Justiça 

F (%) 

Perdão 

F (%) 

Estágio 1 _ _ 

Estágio 2 _ 3 (10,34%) 

Estágio 2,5 _ 10 (34,48%) 

Estágio 3 3 (10,34%) 10 (34,48%) 

Estágio ¾ 2 (6,89%) _ 

Estágio 3/5 1 (3,44%) _ 

Estágio 4 10 (34,48%) 5 (17,24%) 

Estágio 4,5 3 (10,34%) _ 

Estágio 5 10 (34,48%) 1 (3,44%) 

Estágio 6 _ _ 

Total 2913 (100%) 29 (100%) 

 

6.2. Relação entre raciocínios de justiça e raciocínio de perdão 

 

Os resultados do teste de correlação de Spearman mostraram uma correlação positiva 

e significativa (ρ=.45; p<0,05), indicando que os estágios de justiça foram sempre iguais ou 

superiores aos estágios de perdão num mesmo participante, o que pode sinalizar que o avanço 

do raciocínio de justiça antecede o avanço do raciocínio do perdão. 

A distribuição dos estágios de perdão em função do estágio dominante de justiça dos 

participantes é sumarizada na Tabela 2. A intenção é identificar o estágio de perdão dos 

padres que apresentaram o estágio 1 de pensamento de justiça, ou o estágio 2, e assim por 

diante.  

 
                                                           
13 O estudo contou com uma amostra de trinta padres, porém um participante não respondeu aos dilemas da 

justiça e do perdão, não sendo, portanto, possível identificar seus estágios de raciocínio. Como o referido 

participante elaborou as suas definições para a justiça e para o perdão, optamos por não o excluir do estudo. 
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Tabela 2.  

 

Distribuição dos estágios dominantes de perdão dos padres em função dos seus estágios de 

pensamento de justiça 

 

 

Estágio dominante 

Justiça 

E 3 E 3/4 E 3/5 E 4 E 4,5 E 5 

 

 

Perdão 

Estágio 2 1 - 1 1 - - 

Estágio 2,5 1 1 - 4 2 2 

Estágio 3 1 1 - 3 1 4 

Estágio 4 - - - 2 - 3 

Estágio 5 - - - - - 1 

Total  3 2 1 10 3 10 

 

6.3. Raciocínios de justiça e de perdão de padres com diferentes tipos de liderança 

pastoral 

 Para comparar os estágios de justiça e de perdão de padres pertencentes a paróquias 

com diferentes programas pastorais, foi realizado o teste não paramétrico U de Mann Whitney 

(teste unicaudal), com simulação de Monte Carlo (10000 amostragens). Conforme pode ser 

visualizado na tabela 3, os resultados indicam que os padres que coordenam pastorais sociais 

apresentaram maiores mediana e média dos ranks nos estágios de justiça e de perdão. Para a 

justiça, a significância estatística foi igual a 0,06 (IC 95% 0,05-0,06), para o perdão, 0,17 (IC 

95% 0,16-0,18). 

Tabela 3.  

 

Comparação dos estágios de justiça e perdão de padres em função da liderança pastoral. 
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Presença de pastorais sociais 

 

Estágio de justiça 

 

Estágio de perdão 

Não 

 

Média  
4,04 2,85 

Desvio padrão 0,69 0,97 

Mediana 4,00 2,50 

Média dos ranks 12,27 13,31 

N 13 13 

Sim 

 

Média  

 

4,44 

 

2,98 

Desvio padrão 0,60 0,58 

Mediana 4,50 3,00 

Média dos ranks 17,22 16,38 

N 16 16 

Sig Monte Carlo I (unicaudal) 0,06 0,17 

Limite inferior (IC de 99%) 0,05 0,16 

Limite superior (IC de 99%) 0,06 0,18 

I - 10000 amostragens de Monte Carlo. 

 

 

 A tabela 3 permite visualizar que uma maioria de padres que lideram pastorais sociais 

apresenta estágios mais avançados de justiça. Essa comparação, entretanto, parece mais 

problemática para os estágios de perdão, pois existem casos de valores extremos. Verificou-se 

que um padre de paróquia sem pastorais sociais apresentou predomínio do estágio 5 para o 

perdão e três padres de paróquias com pastorais sociais apresentaram estágio 4. 

 

Figura 1.  

Distribuição dos estágios de justiça e de perdão entre lideranças pastorais 
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a) b) 

  
 

 

6.4. Análise de conteúdo das categorias de definições de justiça e de perdão 

 

6. 4.1. Análise da questão “Para você, o que significa justiça?”  

 

Considerando-se as respostas emitidas à questão: “Para você, o que significa justiça?”, 

foram elaboradas oito categorias com conteúdos atinentes à justiça como igualdade, direitos e 

deveres, equidade, cumprimento de leis, princípios morais e equilíbrio social. Ademais, foram 

feitas indicações alusivas à caridade e sobre a referência a Deus. No quadro abaixo, além das 

categorias propriamente, constam exemplos de respostas de cada categoria. 

 

Quadro 7. Categorias obtidas pelas respostas da pergunta: “Para você, o que significa 

justiça?” 

 

Categoria  

(Frequência) 

Exemplos 

 

Justiça como igualdade 

(11) 

 

“Justiça é uma virtude de dar a cada um aquilo que é seu”. 

 

“Igualdade de direitos e deveres, guardadas as proporções”. 
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Justiça como direitos e 

deveres (5) 

 

“Justiça é um elemento da organização social que distribui 

direitos e deveres e combate abusos”. 

 

“É a conservação dos direitos inalienáveis e determinação das 

obrigações”. 

 

 

Justiça como equidade 

(5) 

 

“Fazer o bem em favor dos menos favorecidos”. 

 

“Significa equidade, compaixão, distribuir obrigações e 

direitos, dar oportunidade a todos”. 

 

 

Justiça é cumprir leis 

(4) 

 

“Cumprimento de leis coerentes com os valores fundamentais 

dos quais é formulação”. 

 

“É o cumprimento das leis estabelecidas”. 

 

Justiça para manter a 

ordem e o equilíbrio 

social (3) 

 

“Significa respeito. É onde devemos viver o equilíbrio para os 

nossos interesses, nossas obrigações e nossos direitos”. 

 

“É um equilíbrio entre o bem individual e o bem coletivo”. 

 

Justiça como princípio 

moral (2) 

 

“Trata-se de uma virtude acompanhada da moralidade”. 

 

“Justiça é fazer pelo outro o que queremos que nos faça”. 

Outras definições: 

 

Justiça é favorecer o 

bem comum (1) 

Justiça é fazer o certo 

(1) 

Justiça é atender aos 

critérios de Deus (1) 

Justiça é fazer caridade 

(1) 

 

“Do ponto de vista humanista, é favorecer ao bem comum”. 

 

“Justiça é a medida certa entre o bom senso de um julgo e a 

força. Justiça é agir de acordo com o imperativo ‘faz o certo, 

evita o errado’”. 

 

“Não é legalismo. É tentar se aproximar dos critérios de Deus. 

A justiça não pode prescindir da realidade”. 

 

“Justiça é não faltar com a caridade humana, ouvindo e vendo 

que antes da aplicação da lei, a pessoa em sua dignidade, tem 

que ser conservada e acolhida”. 
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6.4.2. Análise da questão “O que significa perdoar?” 

 

No quadro 8, estão apresentadas as categorias de respostas obtidas a partir das 

definições de perdão dos padres. Foram elaboradas 10 categorias, englobando conteúdos 

como a interrupção dos afetos e sentimentos negativos eliciados pela mágoa, o 

reconhecimento da natureza falível do humano, o perdão como um crédito de confiança e 

como uma atitude que expressa amor, doação e compaixão, dentre outros observados abaixo:   

 

Quadro 8. Categorias obtidas pelas respostas da pergunta: “O que significa perdoar?” 

 

Categorias (Frequência) Exemplos 

 

 

 

Perdoar é não sentir mais 

raiva, dor ou sofrimento (8) 

“Perdoar é jogar pra fora o lixo que a mágoa deixou 

dentro de você e não se ressentir mais”. 

 

“Superar o sofrimento gerado, expurgando todo o 

ressentimento ou mágoa do coração” 

 

 

 

Reconhecer a falibilidade 

do outro (6) 

“Perdoar é reconhecer a fragilidade do outro para 

cometer falhas”. 

 

“Significa reconhecer suas próprias limitações e, partindo 

desse pressuposto, perceber-se falível e abrir-se a 

reconhecer os limites do outro”. 

 

 

 

Dar uma segunda chance 
(5) 

“Perdoar é admitir a fraqueza do outro, deixando para 

trás o erro cometido, e oferecer àquela pessoa uma nova 

oportunidade”. 

 

“Perdoar significa oferecer à pessoa um crédito de 

confiança”. 

 

 

 

Perdoar como uma virtude 

divina (4) 

“Perdoar é divino”. 

 

“É um processo lento, difícil, porém necessário, mas só é 

alcançado pela graça de Deus e pela liberdade plena de 

quem deseja perdoar”. 

 

 

 

Atitude de amor, de entrega 

e de compaixão (4) 

“Significa amor, devolver a paz. É uma doação contínua 

ao outro, mesmo quando este lhe feriu”. 

 

“Perdoar é reconhecer que as pessoas são falhas e agir 

com compaixão diante disso”. 
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Perdoar é evitar a vingança 
(3) 

“É não querer vingança ou prejuízo a quem lhe 

machucou”. 

 

“Significa, sobretudo, não pagar o mal com o mal. ‘Amai 

os vossos inimigos’, disse Jesus, ou melhor, ordenou 

Jesus”. 

 

 

Perdoar é libertar o outro 

da culpa ou pecado (3) 

“Libertar a si e ao outro”. 

 

“Libertar de uma culpa ou pecado”. 

 

 

 

Entender os motivos do 

outro (2) 

“Acredito que seja uma disposição interior para entender 

o outro e abrir mão de qualquer retribuição ou tentativa 

de compensação do erro do outro”. 

 

“Entender e acolher a história do outro que te feriu”. 

 

 

Perdoar é esquecer (2) 

“Esquecer o mal praticado e não guardar ódio”. 

 

“Esquecer os erros e seguir em frente”. 

 

Outras definições de 

perdão: 

 

Perdoar é desculpar (1) 

Perdoar é relevar (1) 

Perdoar é aprender com o 

sofrimento (1) 

Perdoar é retomar a 

convivência harmoniosa (1) 

“Desculpar o erro que alguém cometeu”. 

 

“Perdoar é não levar em conta”. 

 

“Perdoar é ser capaz de aprender com o sofrimento, olhar 

para ele e não sentir mais a dor”. 

 

“É retomar uma convivência harmoniosa quebrada por 

uma ação de uma pessoa contra a outra que lhe trouxe 

danos à sua dignidade humana”. 
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Capítulo 7 

 

Discussão 

 

 

O presente estudo buscou verificar os raciocínios morais de justiça e de perdão de 

padres da Igreja Católica. Para tanto, a) identificamos os seus estágios dominantes para a 

justiça e para o perdão; b) verificamos esses raciocínios em função do tipo de liderança 

pastoral exercido pelos padres; c) identificamos a relação entre os estágios de justiça e os 

estágios de perdão em um mesmo participante; e d) analisamos o conteúdo das definições 

dadas por padres à justiça e ao perdão, mantendo como parâmetro de relação as concepções 

de justiça e de perdão veiculadas pelo Catecismo da Igreja Católica. Em linhas gerais, 

identificamos grande compatibilidade entre os raciocínios dos participantes com o conteúdo 

discursivo propalado pelo texto catequético, sugerindo a confirmação da tese proposta no 

presente estudo. 

Os raciocínios de justiça da maioria dos padres se pautaram na valorização da 

obediência às leis/convenções para a manutenção da ordem social (estágio 4 na tipologia de 

Kohlberg) e na compreensão de que é possível, por meio de canais legais e acordos 

democráticos, alterar leis ou costumes injustos para com os direitos individuais (estágio 5 na 

tipologia de Kohlberg). Assim, seguindo o raciocínio de estágio 4, mesmo quando 

responderam que o marido deveria roubar o remédio para salvar a vida da esposa, os padres 

enfatizaram o caráter de exceção dessa medida e a importância de se respeitar as leis para que 

a sociedade não se torne um caos. No estágio 5, baseando-se em ponderações racionais de 

utilidade social, os padres, por regra, trouxeram a ideia de que deveria haver uma lei 

proibindo o abuso do farmacêutico e regulando os lucros. 

Conforme o modelo kohlberguiano, no raciocínio de estágio 4, a justiça não é uma 

escolha moral eminentemente pessoal, mas se fundamenta na reverência, mais abstrata, à 
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autoridade e na fidelização à lei, vistas como princípios ordenantes da vida em comum 

(Kohlberg, 1984). Convém, a esse respeito, fazermos uma consideração bastante pertinente às 

análises desenvolvidas neste estudo. Tem sido verificado, empiricamente, que o estágio 4 não 

apresenta uma estrutura tão unitária/homogênea, tal como referia Kohlberg, mas abrange 

diferentes esquemas de raciocínios (Carpendale & Krebs, 1995; Lourenço, 2000). Camino et 

al. (2012) e Rique et al. (2013), por exemplo, identificaram dois tipos de pensamentos de 

obediência e respeito às leis como formas de manutenção da ordem social: um, mais avançado 

e autônomo, envolve a compreensão da importância da construção legalista, baseada na 

justiça e na democracia, para manter a proteção social; outro, mais primitivo, heterônomo e 

comum nas ditaduras, baseado em leis impostas autoritariamente que servem apenas aos 

interesses dominantes e contradizem o bem-estar de todos os cidadãos.  

Os padres cujos julgamentos morais de justiça se localizaram predominantemente no 

estágio 4 apresentaram um pensamento de enfática obediência aos deveres pactuados, às leis 

civis estabelecidas e à autoridade da Igreja. Parece lúcido considerar que, para esses 

participantes, questionar a autoridade moral da Igreja, tida como legítima intérprete e 

representante da Lei de Deus, poderia soar algo arrogante, uma vez que implicaria em 

deliberar sobre a justeza, a conveniência e a benignidade da Lei divina e da doutrina católica 

(Feldmeier, 2008). Acrescente-se o fato de os sacerdotes católicos estarem, por sua função, 

impelidos ao cumprimento uniforme das leis disciplinares do Código de Direito Canônico 

(CDC, 2001). Diante disso, suscita-se uma questão razoável: existiria um nível mais alto de 

raciocínio moral para aquele que se orienta pela Lei divina e pela estrutura doutrinária do 

catolicismo? O quarto estágio pareceria ser o mais alto estágio do desenvolvimento moral, 

fraturando a sequência de desenvolvimento, já que não concede muita margem para a 

autonomia, própria do quinto e sexto estágios. 
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Ocorre, porém, que a própria Igreja Católica, que, a partir do Concílio Vaticano II, 

interrogou-se sobre a própria identidade, sobre os valores que professava e as práticas que 

abraçava, passou a admitir, explicitamente, que a dignidade moral do homem requer que ele 

aja segundo escolhas conscientes e livres (Requena, 2015). Essa orientação parece 

definitivamente compatível com a sequência de estágios de Kohlberg, que considera que o 

raciocínio do estágio 5 se inclina, precisamente, para a escolha livre, recusando a aceitação 

absoluta de crenças e valores aos quais sempre se obedeceu (Colby & Kohlberg, 1987). A 

decisão consciente sinaliza uma possibilidade de descolar-se da rigidez normativa 

convencional e de propor novas regras, não de forma arbitrária, mas abrindo-se à premissa da 

consideração racional coerente com os direitos básicos invioláveis, independentemente das 

circunstâncias (Venturi, 1995; Silva, 2003).   

Conforme indica o Catecismo, a igreja pós-conciliar se reconhece como um guia 

moral dos seus membros, sem, no entanto, almejar tirar-lhes a autonomia de escolha (Igreja 

Católica, 2000), de tal modo que assumir a responsabilidade das decisões morais torna-se um 

imperativo para se alcançar uma cristandade madura (Jacó-Vilela & Rocha, 2014). Contudo, 

em contraste, a própria Igreja faz claros julgamentos morais sobre certas ações (exs.: aborto, 

relações pré-matrimoniais, casamento homoafetivo) e promulga determinados preceitos (exs.: 

confissão, comunhão, contribuição com as despesas da igreja, de acordo com as 

possibilidades) cuja desobediência deliberada é encarada como falta (Feldmeier, 2008). 

Como, então, conciliar a liberdade decisória com a adesão aos axiomas morais sustentados 

pela Igreja? 

A resposta a tal questionamento pode estar contida na ideia de autonomia de escolha, 

que, para Kohlberg, é a mais plausível posição moral. Ao induzir à sua aceitação plenamente 

baseada na decisão livre, a Igreja Católica assumiu o risco de o membro, padre ou leigo, não 

responder do modo esperado, tornando-se cético com relação àquela que até então era vista 
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como fonte infalível de orientação moral. O risco de desagregação e do ceticismo (crise de 

fé), embora angustiante, parecia necessário se a Igreja desejasse que seus membros livremente 

dela participassem (Duskas & Whelan, 1994). Com isto, a Igreja passou a não mais ser vista 

como instituição divina e infalível, mas como instituição humana portadora de todas as 

fragilidades e limitações do humano. Destarte, a nova mentalidade eclesiástica parece estar 

relacionada à prevalência do estágio 5 do pensamento moral de justiça entre os padres 

participantes, os quais indicaram que a justiça deve transcender os limites convencionais da 

lei, ainda que não prescinda dela, visando à garantia de direitos individuais inalienáveis.  

Retomando a tese, aqui defendida, de que os raciocínios morais dos padres se apoiam 

nas orientações catequéticas, é oportuno observar que, ao considerarmos especificamente o 

texto do CIC, o qual se apresenta como um guia moral para os católicos, constatamos que, 

assim como as constituições civis, as suas orientações quanto a concepções de justiça tanto 

podem suscitar raciocínios rigidamente normativos, que incutem ideias e formas de 

comportamentos acrítica e passivamente assimiladas (doutrinação), quanto raciocínios que 

transcendem as fronteiras da prescrição legal, sustentando direitos e valores básicos mesmo 

quando entram em conflito com regras e leis concretas. Para o CIC, os direitos humanos 

fundamentais não decorrem das leis, mas da dignidade humana inviolável, constituem uma 

referência ética e política e devem ocupar um lugar de centralidade nas decisões morais de um 

cristão maduro (Demmer, 2007). Aliás, na perspectiva do cristianismo, as leis, por si só, não 

são suficientemente capazes de estabelecer a justiça nem de fazer desaparecer as injustiças. 

Com efeito, a justiça se complementa e se torna misericordiosa quando ladeada pelo amor e 

pela caridade. 

Se, para o raciocínio de justiça, predominaram os estágios 4 e 5, para o raciocínio de 

perdão, foram dominantes, entre os padres, os estágios 3, que está em consonância com as 
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expectativas do grupo de pertença; seguido do estágio 2,5, baseado em uma compensação 

moral exemplificada no pedido de desculpas e na promessa de mudança atitudinal do ofensor. 

De acordo com Enright, pelo raciocínio de estágio 3, o perdão é oferecido quando o 

ambiente social espera que a pessoa perdoe ou valoriza a atitude do perdão. Logo, torna-se 

mais fácil perdoar quando existe uma expectativa de agradar e receber aprovação do meio 

social no qual se está inserido (Enright, Gassin, & Wu, 1992). Corrobora essa ideia um estudo 

de meta-análise, conduzido por Ferh et al. (2010), indicando que a necessidade de aprovação 

social e religiosa influencia relevantemente nas decisões das pessoas no momento de resolver 

um conflito pelo perdão. A alta incidência do estágio 3 entre os participantes pode ser 

explicada pelas expectativas da comunidade eclesial em relação à observância aos preceitos 

doutrinários pelo padre, o “bom pastor” cujo dever precípuo e essencial é a exemplaridade. 

Ademais, na atmosfera sociomoral do cristianismo, com veementes valorização e apelo ao 

perdão, seria uma desfaçatez inoportuna e incompatível com as atitudes estereotipadas de um 

“bom cristão” encorajar o perdão e não o praticar.  

Ressalte-se que a exaltação do perdão como uma virtude indispensável ao católico 

perpassa extensamente o arcabouço doutrinário do CIC. Este texto esclarece que no perdão se 

cruzam formulações morais peculiares com uma semântica teológica que conecta o perdão 

aos conceitos de graça e de misericórdia divinas. Assim, perdoar o próximo, tal como Deus, 

com sua misericórdia gratuita, perdoa, torna-se imperativo ético para o católico. Nesse 

sentido, nota-se uma clara expectativa social para que o católico, especialmente aquele 

dedicado intensamente à religião, apresente disposição incessante para perdoar sempre que 

ofensor se mostrar sinceramente arrependido e transformado pela consciência do erro.  

Relativamente ao estágio 2,5 do raciocínio de perdão, caracterizado pelo perdão 

dependente do pedido de desculpas e de uma mudança nas atitudes do ofensor, cumpre, de 

imediato, esclarecer que na tipologia de Enright tal estágio não é contemplado, pois o autor 
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não analisa o pedido de desculpas dentro dos seis estágios de raciocínios. A classificação 

intermediária e alternativa do estágio 2,5 foi proposta por Camino (1996) e representa uma 

transição entre o estágio 2 (no qual perdão é condicionado à possibilidade de a vítima ser 

restituída ou recompensada pela dor que sofreu) e o estágio 3. De acordo com Abreu (2013), o 

pedido de desculpas, o arrependimento e a transformação do ofensor parecem indicar uma 

reparação moral para a mágoa sofrida.  

Inferimos que alta frequência de raciocínios de estágio 2,5 entre os padres aluda ao 

fato de a tradição cristã não subtrair nunca o perdão do horizonte da confissão, do 

arrependimento e da redenção (Karnal. 2014). Como evidenciamos no estudo do Catecismo, 

subjacentes às concepções de perdão ali presentes estão o reconhecimento do erro, as 

desculpas, os sinais visíveis de arrependimento e o compromisso com a mudança atitudinal. 

Tratam-se de condições necessárias, ainda que insuficientes, para a concessão do perdão 

(CIC, 2000). Depreende-se que, dessas situações, parece sempre emergir um sentido de 

compensação moral. Tais concepções, entretanto, distanciam-se um pouco da visão de 

Enright, para quem perdoar depende da pessoa que perdoa e não de quem ofendeu. Se quem 

ofendeu se arrepender, melhor, mas isso não é essencial. 

O resultado da correlação de Spearman, que verificou a qualidade e a força da relação 

entre os estágios de justiça e perdão, apresentou um coeficiente de 0,45, indicando uma 

correlação moderada e positiva, que sugere que quando o pensamento de justiça avança, o 

pensamento de perdão também avança em algum grau. Esse resultado corrobora os achados 

obtidos, com outras populações, nos estudos de Enright et al. (1989), que encontraram um 

coeficiente de 0,54, e Camino et al. (1996), que encontraram coeficientes de 0,35 e 0,62, entre 

os estágios de justiça e de perdão. De acordo com Rique et al. (2010), o raciocínio de perdão, 

num cenário ideal de desenvolvimento moral, deve sempre acompanhar o avanço do 

raciocínio de justiça, de modo que, ao final do processo de equilibração, os estágios de justiça 
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e de perdão se igualem. No presente estudo, os estágios de perdão foram sempre iguais ou 

inferiores aos estágios de justiça num mesmo participante, o que pode sinalizar que o avanço 

do raciocínio de justiça antecede o avanço do raciocínio do perdão.  

A literatura tem apontado que o raciocínio do perdão necessita do raciocínio da justiça 

para ser aplicado de maneira mais complexa (Enright, Gassin, & Wu, 1992; Strelan, 2007; 

Strelan, Feather, & McKee, 2008; Abreu, 2013), isto significa que quanto melhor compreende 

a justiça, tanto mais o indivíduo se torna capaz de entender a necessidade do perdão. Até que, 

nas suas formas mais avançadas, as estruturas cognitivas da justiça e do perdão convergem 

para um só raciocínio (Rique et al., 2010). Enright et al. (1991) e Karremans e Van Lange 

(2005) destacam, ainda, que a concepção de justiça evocada pelo indivíduo está 

significativamente relacionada com a possibilidade de perdoar. Assim, se as pessoas 

raciocinam pela justiça retributiva, que define punições severas para a injustiça, a ativação 

desse pensamento culminará em diminuição nos níveis de perdão. No entanto, aquelas 

pessoas que raciocinam pela justiça distributiva, alicerçada em princípios de equidade, de 

cooperação social e de tomada de perspectiva do outro, devem apresentar um aumento no 

nível de perdão, que se coloca como uma possibilidade de resolução viável dos conflitos.  

O resultado do teste U de Mann Whitney, que comparou os estágios de justiça e de 

perdão de padres pertencentes a paróquias com diferentes programas pastorais (paróquias com 

pastorais sociais e paróquias sem pastorais sociais), indicou que, em sua maioria, os padres 

que coordenam pastorais sociais apresentaram maiores médias e medianas nos estágios de 

justiça e de perdão.  Esse achado confirma nossa hipótese de que padres em paróquias com 

programas pastorais ativos, socialmente engajados, apresentariam raciocínios de justiça e de 

perdão mais complexos, em razão de conhecerem e considerarem as necessidades 

particulares, as circunstâncias atenuantes e a perspectiva das pessoas antes de emitirem 

julgamentos de justiça e de perdão. 
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Raciocínios mais avançados ou complexos de justiça são aqueles que, na visão de 

Piaget e Kohlberg, tendem para a equidade. Esta se realiza por meio da justiça distributiva, 

que considera circunstâncias e peculiaridades atenuantes em cada situação e se baseia no 

reconhecimento das necessidades dos menos privilegiados. Evidencia-se, portanto, na justiça 

distributiva uma superação da justiça imanente à ação em direção à equidade, conforme 

sustenta (Karremans & Van Lange, 2005). Como não investigamos outras variáveis 

eventualmente relevantes para os raciocínios de justiça dos participantes, torna-se difícil 

apontarmos convictamente que o fato de exercerem ativamente a sua liderança pastoral em 

comunidade com problemas sociais acentuados confere aos padres raciocínios de justiça mais 

avançados, mas somos inclinados a considerar que o contato cotidiano com as mazelas sociais 

vivenciadas pelas comunidades funcionam como um fator importante a ser ponderado pelos 

padres quando formulam seus julgamentos de justiça. Não obstante ser menos evidente a 

relação, consoante com os dados obtidos neste estudo, entre o perfil do ministério pastoral dos 

padres e o raciocínio de perdão, há um entendimento de que, por acompanharem o avanço do 

julgamento de justiça, os julgamentos do perdão dos padres socialmente mais participativos 

na vida comunitária se apresentam, no geral, mais avançados. É preciso salientar que a 

literatura ainda não investigou suficientemente tal relação. 

Ressaltamos, ainda, que os raciocínios morais dos padres, especialmente daqueles com 

maior inserção comunitária, sintonizam com a proposta da Igreja de opção pelos setores 

pobres e excluídos. Despertada no Concílio Vaticano II e consolidada sobretudo pela Teologia 

da Libertação, a opção prioritária pelos oprimidos tem suas raízes na Bíblia. De acordo com o 

Catecismo, as bem-aventuranças evangélicas revelam, com profunda simplicidade, que a 

predileção pelos pobres, famintos e sofredores tem o seu fundamento na bondade gratuita do 

Deus. O motivo último do compromisso com os pobres e oprimidos não está na análise social 

empregada, na compaixão humana ou na experiência direta com a pobreza. Todas estas são 
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razões válidas que conferem, sem dúvida, um papel importante ao compromisso social, mas, 

para os cristãos, este se fundamenta na fé e no amor de Deus. Nesse sentido, a opção pelos 

vulneráveis e oprimidos torna-se uma opção profundamente teocêntrica que lança as suas 

raízes na gratuidade do amor de Deus (Boff, 2003). 

Com relação aos conteúdos das respostas dos padres sobre a pergunta “Para você, o 

que significa justiça?”, as categorias mais frequentes  - “igualdade”, “direitos e deveres”, 

“cumprir a lei”, “equilíbrio social” - corroboram o predomínio do uso dos estágios 4 e 5 de 

pensamento de justiça, pautados, respectivamente, na entronização da lei como uma entidade 

inviolável e na reelaboração de leis, mediante procedimentos contratuais democráticos, a fim 

de se maximizar o bem-estar geral. Ademais, as categorias majoritárias se relacionaram às 

diferentes concepções de justiça constantes no texto do Catecismo da Igreja Católica. 

As categorias “justiça é cumprir as leis” e “justiça é manter a ordem e o equilíbrio 

social” representam concepções que estão relacionadas ao estágio 4 da tipologia de Kohlberg. 

Nesse estágio, a justiça não é mais uma questão de relação entre indivíduos, mas entre o 

indivíduo e o sistema, e o comportamento justo consiste em cumprir o próprio dever legal e 

manter a ordem social única e especificamente pelo dever de mantê-la. É o agir pelo dever 

que atribui à ação o valor moral. Existe, pois, consoante com tal concepção, uma atitude 

marcadamente deontológica que confere civilidade à convivência. Esse tipo do juízo ressoa na 

compreensão kantiana de que, para ser justa, a conduta do indivíduo deve estar em 

conformidade com os ditames da lei (dever jurídico), mas também com o dever ético, que, 

diferentemente do dever jurídico, não se sujeita a legislação positivada, mas está associado às 

leis internas (morais). 

 As categorias “justiça como igualdade”, “justiça como direitos e deveres” abrangeram 

definições como “Justiça é dar a cada um o que lhe é devido” (P12) e “É a conservação dos 

direitos inalienáveis e determinação das obrigações” (P21), as quais podem indicar um 
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raciocínio voltado para a igualdade e para a defesa de direitos individuais e representam o 

estágio 5 do raciocínio de justiça (Rique et al., 2010). Nesse estágio, as leis não são 

consideradas válidas pelo simples fato de serem leis, mas prioriza-se, por vezes afastando-se 

de prescrição legal, os valores e os direitos de minorias pluralísticas, objetivando 

potencializar, democraticamente, o bem-estar geral. Reconhece-se, portanto, um elemento de 

desobediência ou mesmo um ponto de partida relativamente heterodoxo, quase que arbitrário, 

nas regras sociais que aponta não uma preocupação em justificar as leis, mas, antes, uma 

preocupação em descobrir os princípios básicos dos quais todas as leis devem se originar. Isso 

leva a uma orientação que permite ver o próprio sistema ou a sociedade como algo que pode 

ou não coincidir com uma ordem ideal, para onde deveria tender a sociedade. Esse tipo de 

raciocínio insiste sobre um critério de maturidade moral – de autonomia – pouco evidente nos 

quatro primeiros estágios. Destaca-se, ainda, que estas definições também seguem na direção 

daquilo que o Catecismo, na esteira do pensamento aristotélico, define como justiça 

comutativa, que visa a acautelar os direitos do próximo e dar-lhe o que lhe é devido. Para a 

Igreja Católica, justiça, no sentido mais amplo, é a virtude moral que consiste na vontade de 

constante de dar ao próximo o que lhe é de direito (CIC, 2000). 

Apesar de a maioria das categorias apresentar concepções relacionadas aos estágios 4 

e 5 de justiça, também foram definidas categorias correspondentes ao estágio mais avançado 

do modelo kohlberguiano. As categorias “justiça por equidade” e “justiça como princípio 

moral” se afinam à concepção de justiça social presente no Catecismo, que a descreve como 

respeito à dignidade transcendente de todo ser humano, e são compatíveis com o raciocínio do 

estágio 6, precisamente porque nesse estágio a justiça se define pela decisão da consciência de 

acordo com princípios morais universais internalizados (“regra de ouro” e imperativos 

categóricos) e não segundo regras morais específicas. Os princípios morais universais, 

largamente apregoados no texto catequético (CIC, 2000), expressam-se em termos de 
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equidade, de caridade e de respeito pela dignidade dos seres humanos enquanto indivíduos. 

Vide uma das definições proferidas por um dos participantes: “Justiça é não faltar com a 

caridade humana, ouvindo e vendo que antes da aplicação da lei, a pessoa em sua dignidade, 

tem que ser conservada e acolhida” (P1123). 

Com relação às respostas sobre a questão “O que significa perdoar?”, a maioria dos 

padres enfatizou a diminuição/interrupção dos afetos e sentimentos negativos eliciados pela 

mágoa, o reconhecimento da natureza falível do humano, o perdão como um crédito de 

confiança (“dar uma segunda chance”) e como uma atitude que expressa amor, doação e 

compaixão. Além disso, destacam-se as seguintes definições: perdoar é evitar a vingança, 

perdoar é libertar o ofensor da culpa, perdoar é esquecer. 

 Às três perspectivas teóricas revisadas sobre o perdão, está subjacente a ideia de que 

perdoar envolve a diminuição dos sentimentos negativos, fato que, embora não seja suficiente 

para o perdão, representa um aspecto importante. McCullough aborda o perdão a partir de 

mudanças motivacionais para a diminuição da vontade de vingança contra o ofensor e o 

surgimento de uma motivação para agir com benevolência. Worthington fala em perdão 

emocional, que compreende a substituição de emoções negativas e reações destrutivas por 

outras emoções positivamente orientadas, o que diretamente se relaciona com a promoção do 

bem-estar psicológico da pessoa ofendida. Enright afirma que perdoar envolve a substituição 

de atitudes negativas por outras mais positivas, que podem permitir à pessoa ofendida ampliar 

a sua avaliação ou a sua maneira de pensar sobre a situação de injustiça.  

 Para Enright (2008), perdoar é mais do que deixar de sentir raiva, ser neutro em 

relação ao outro, ou ainda, fazê-lo apenas para se sentir bem. Pode-se dar seguimento à vida 

mesmo com frieza e indiferença em relação ao ofensor. Contudo, ele enfatiza que, apesar de 

lidar com a raiva ser uma das tarefas envolvidas no processo de perdoar, ter como principal 

objetivo a eliminação da raiva e do ressentimento pode distorcer o processo de perdão, já que 
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é possível fazer cessar a raiva ou o ressentimento também por meio da vingança, por exemplo. 

Dada a sua característica interpessoal, o perdão tem como objetivo final a disposição em ver o 

ofensor com certa compaixão e, a partir daí, conseguir oferecer a ele o perdão.  

As definições que tangenciam o reconhecimento da falibilidade humana como 

facilitador do perdão instauram um elemento de identidade comum à vítima e ao ofensor, 

além de atentarem para o aspecto da humildade como antídoto para a vaidade moral: perdoar 

não é dizer “eu sou melhor”, não é fazer da virtude um ponto de julgamento do mundo, mas é 

também reconhecer-se falível. A este respeito, Enright, Gassin e Wu (1992) e Worthington 

(2005) explicam que o senso de humildade da vítima para reconhecer que a ação pode ser 

compreensível do ponto de vista do ofensor se estabelece como requisito fundamental para a 

ocorrência do perdão. Ressalta-se que o entendimento do perdão como reconhecimento da 

falibilidade humana encontra evidentes ecos no Catecismo, para o qual perdoar é um ato de se 

humanizar cada vez mais, já que implica reconhecer, com humildade e para além da falta ou 

do pecado, a natureza falível de todos os homens (CIC, 2000). 

A categoria “perdão como um crédito de confiança” envolveu definições referentes à 

reconciliação e a “dar uma segunda chance” (P12) ao ofensor. McCullough et al. (2001) e 

Worthington (2005), em que pesem as divergências entre si, fazem contínua referência à 

perspectiva reconciliatória aberta pela decisão de perdoar. Para Enrigth et al. (1989), contudo, 

embora ocorra em consequência do perdão, a reconciliação não constitui condição necessária 

para a decisão de perdoar, sendo, portanto, possível perdoar e não se reconciliar com o autor 

da ofensa. Nesse sentido, os padres que definiram o perdão como reconciliação se 

restringiram a situações nas quais o ofensor participa do convívio da pessoa ofendida e a 

restauração das relações interpessoais é possível. É conveniente sublinhar que todas as 

definições dos padres fornecidas nesse sentido convergem para a noção, central na doutrina 
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católica, de que o perdão, por ser uma possibilidade de um reencontro pacífico, deverá sempre 

está orientado para a reconciliação (Sandage & Shults, 2011).  

A categoria “perdão como uma virtude divina”, por sua vez, representa um raciocínio 

do estágio 4 do perdão, no qual o perdão é oferecido quando a vítima, a partir de crenças 

religiosas ou de uma moral institucional, acredita que o perdão é uma alternativa viável. Essa 

concepção está vinculada à necessidade de ajuda externa para a decisão de perdoar (Enright et 

al., 1989). Os padres que assim definiram o perdão o fizeram, decerto, por uma obrigação de 

simplesmente absorver os princípios institucionais sem refletir atentamente sobre o seu 

significado (“Perdoar é uma obrigação de todos nós cristãos, pois Deus nos perdoou” – 

P118), ou por um sentimento de obrigação prudente (Enright & Fittzgibons, 2000), na qual 

entendem, refletem e aceitam o princípio moral defendido pela doutrina da Igreja (“É um 

processo lento, difícil, porém necessário, mas só é alcançado pela graça de Deus e pela 

liberdade plena de quem deseja perdoar” – P119). Ambas as perspectivas expressam sintonia 

com a concepção do perdão como participação na graça divina, presente no Catecismo da 

Igreja Católica. O texto catequético informa que o perdão divino constitui o padrão do perdão 

humano. Nesse sentido, a realidade da graça divina é acolhida na realidade do perdão 

humano, que se torna uma forma de ação de graça, isto é, uma ação de amor e de 

distanciamento do pecado. Para a Igreja, o aprendizado do perdão divino vem do alto, da 

fonte inesgotável de amor, mas se complementa no exercício terreno. É nesse sentido que o 

perdão humano reflete e participa da graça divina. 

A categoria “perdão como uma atitude de amor, doação e compaixão” traz definições 

compatíveis com estágio 6 do raciocínio de perdão na tipologia de Enright. Nesse estágio, o 

perdão é oferecido como um ato incondicional de amor ao próximo, como uma demonstração 

de compaixão e de respeito pela dignidade do ser humano (Enright, 2008). Novamente, é 

razoável considerar que as respostas dos padres que relacionaram o perdão com o amor são 
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ligadas ao fato de que, no cristianismo, o significado dominante do perdão é manifestar e 

participar da graça redentora do amor compassivo (Sandage & Shults, 2011). Para o CIC, o 

amor e a compaixão trilham, no perdão, o mesmo caminho, estando o limite do perdão 

acomodado no limite do amor. E, assim como o amor não tem medidas, o perdão também não 

as possui (CIC, 2000). 

As categorias “perdoar é evitar a vingança” e “perdoar é libertar o outro da culpa” 

também são compatíveis com o perdão segundo os referenciais teóricos aqui revisados. O 

perdão reflete mesmo uma transformação, na qual a vítima faz uma avaliação realista do 

prejuízo causado e reconhece a responsabilidade do ofensor, mas escolhe livremente cancelar 

a dívida, abrindo mão da necessidade de vingança (Rique et al., 2010). O perdão, portanto, 

redescobre possibilidades éticas para além da engrenagem das dívidas, das reprovações, do 

cálculo mental abstrato da punição e da lógica da vingança, conforme argumenta Ricoeur 

(1995). Nesse mesmo sentido, Derrida enfatiza que o perdão é condição imprescindível para 

continuidade da vida, pois quebra o encadeamento lógico de causas e efeitos, promovendo a 

ruptura com a lei da dívida que bloqueia o desenvolvimento de cada pessoa. Isto não significa, 

insiste o filósofo, que o ato de perdoar está associado à impunidade ou ao estímulo da 

irresponsabilidade inconsequente, e que as decorrências punitivas são atos de ódio ou de 

vingança, mas, antes de tudo, de justiça. O perdão pode ser uma solução ética hábil que 

instaura um caminho de libertação para vítimas e ofensores (Derrida, 2005b). 

Respostas englobadas na categoria “perdoar é entender os motivos do outro” 

apresentam um aspecto importante: a tomada de perspectiva do outro. Nessa linha, a literatura 

aponta que a tomada de perspectiva do outro, juntamente com a consideração empática, 

favorece o surgimento do perdão interpessoal (Enright et al., 1991; McCullough & 

Worthington, 2005; McCullough et al, 1995, 1997, 1998; Konstam et al., 2001). A 

consideração empática é a capacidade de simpatizar com o outro. A tomada de perspectiva é a 
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capacidade de adotar o ponto de vista do outro, diferenciá-lo do seu próprio e compreender 

motivações e necessidades do outro (Rique et al., 2010).  

Destacamos, por fim, uma categoria de resposta que apresenta um entendimento, a 

nosso ver, incorreto sobre o perdão. Nela, alguns padres afirmaram que perdoar significa 

esquecer ou relevar a ofensa. De acordo com as teorias sobre o perdão interpessoal, esquecer, 

fingir que nada aconteceu ou que não se sentiu magoado não é o mesmo que perdoar, embora, 

antes que o perdão seja posto em prática, as pessoas possam inicialmente mobilizar essa 

estratégia para evitar o contato com os sentimentos dolorosos gerados pela ofensa (Abreu, 

2013). O perdão genuíno, pelo contrário, é a capacidade de relevar o ressentimento e 

desenvolver compaixão para com um ofensor e diz respeito, fundamentalmente, a inspecionar 

o dano que a pessoa sofreu pelas ações do outro e, com o tempo, lembrar-se disso 

diferentemente, em vez de tentar remover, em definitivo, da memória. Nessa perspectiva, em 

linguagem filosófica e poética, Jankélévitch (2008) frisa que o perdão exige a recordação do 

indelével, mantém viva a memória do mal feito, mas assume um lugar de transcendência, de 

superação do drama e de libertação que autoriza cada sujeito a partir para novos investimentos 

afetivos. 
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Capítulo 8 

 

Comentários finais 

 

As condições de compreensão dos raciocínios morais dos padres foram aqui 

equacionadas na convergência de eixos epistemológicos que sustentaram os percursos de 

reflexão e a busca por referências teóricas. Um eixo (principal) que comportou a perspectiva 

cognitivo-desenvolvimentista em que Kohlberg e Enright se situam; um eixo que traçou 

algumas conjecturas de teor marcantemente filosófico, e um eixo que aportou interpretações 

teológicas a respeito das concepções de justiça e de perdão presentes na doutrina católica. 

Com efeito, motivados pelo desafio de transitar na complexidade intrínseca ao nosso objeto 

de investigação, não recusamos o risco das “leituras plurais”, seguindo a sugestão de Morin 

(2001) de procurar sempre uma postura dialógica, na direção da complementaridade. 

Entendemos que, quer pela natureza do objeto estudado, que nunca se revela 

plenamente, quer pela natureza do processo científico que a caracteriza, quer pelos 

procedimentos metodológicos em que se apoia, qualquer investigação científica é 

essencialmente limitada e circunscrita. Limitada na sua pretensão de generalização dos 

achados. Circunscrita pelo enquadramento teórico que adota e pela realidade empírica sobre a 

qual reflete. Justamente por isto, ao apontarmos as razões conceituais e metodológicas que 

guiaram esta pesquisa, aceitamos questionamentos respeitantes ao seu rigor, relevância e 

justificabilidade científicas.  

De um modo geral, os dados e as análises evidenciaram a confirmação da tese aqui 

proposta de que os raciocínios morais de justiça e de perdão dos padres estão apoiados nas 

orientações doutrinais evocadas pelo Catecismo da Igreja Católica, o qual, ventilado pela 

mentalidade eclesiástica pós-conciliar, veicula, conforme verificamos, uma noção de moral, 

segundo a qual descolar-se do convencionalismo normativo em prol da manutenção de 
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direitos individuais básicos é sempre uma possibilidade. Pode-se dizer que, a despeito das 

dificuldades inerentes ao percurso, chegamos a um plano diferente daquele de que partimos, 

identificando os raciocínios de justiça e de perdão dominantes nos padres, verificando 

empiricamente a relação proposta pela literatura entre esses dois raciocínios, que também 

foram verificados em função do tipo de liderança pastoral dos participantes, e analisando as 

concepções de justiça e de perdão definidas pelos padres.  

Com relação às dificuldades enfrentadas, podemos explicitá-las a partir de três níveis.  

Primeiro, um nível procedimental, referente ao acesso e ao consentimento dos padres 

participantes. Tivemos que vencer muitas desconfianças e dúvidas dos participantes sobre a 

nossa pesquisa, já que fornecer informações a um pesquisador desconhecido, num momento 

de turbulência institucional, trazia incertezas a respeito do que seria feito com tais 

informações. Registramos que, à época da coleta, a Arquidiocese da Paraíba estava sob 

intensa investigação da Santa Sé, após várias denúncias de escândalos sexuais envolvendo 

padres do clero. Alguns meses depois, o arcebispo, suspeito de acobertamento dos casos, 

entregou carta de renúncia ao Vaticano. Em razão dessas circunstâncias, a relação de 

confiança necessária ao bom andamento da pesquisa demandou um tempo relativamente 

longo.  

Segundo, um nível bibliográfico, dada a escassez de produções empíricas e teóricas 

abordando, à luz da psicologia moral de cariz desenvolvimentista, o pensamento de justiça e 

de perdão em pessoas cujas vidas são intensamente dedicadas à religião. Tal escassez é 

verificada principalmente no Brasil. Essa situação, que não é necessariamente impeditiva, ao 

mesmo tempo em que imprimiu um grau de dificuldade ao nosso trabalho, limitando a sua 

sustentação bibliográfica, instigou e conferiu relevância, tanto teórica quanto empírica, à 

realização de nossa investigação.  
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O terceiro, um nível hermenêutico-doutrinal, envolveu a interpretação das 

peculiaridades e aparentes inconsistências doutrinárias da própria Igreja Católica, que, na sua 

história, é atravessada por uma tensão: ora se assume guardiã da moral correta, conferindo 

pouca ou nenhuma atenção às razões da obediência aos seus preceitos, notadamente quando 

envolvem conteúdos sobre os quais a Igreja tem forte instância de opinião, como, por 

exemplo, questões que tratam da temática do aborto ou da eutanásia; ora se coloca como 

instrumento de liberdade do indivíduo, incentivando o desenvolvimento de disposições 

maduras e a dedicação consciente e espontânea aos preceitos eclesiásticos. Como, afinal, 

conciliar esses dois vetores doutrinários? Enfrentar esta questão exigiu dos pesquisadores 

excursões nas esferas da teologia moral e da doutrina católica. 

Convém registrar que o pontificado do Papa Francisco, apesar de assumir uma linha de 

conservação dos fundamentos da doutrina católica, tem sido marcado por uma postura a favor 

da justiça social e do perdão. Os discursos em defesa dos refugiados de guerra e das vítimas 

de abusos sexuais cometidos por clérigos também têm sido uma tônica do atual papado. Um 

dos mais recentes passos dados por Francisco para promover uma Igreja mais aberta e 

inclusiva foi a permissão concedida a todos os padres para perdoar formalmente as mulheres 

que praticaram abortos e buscarem perdão. Vale salientar que, na doutrina católica, o aborto é 

um pecado que leva à excomunhão (Bourgeois, Sesbouer, & Tihon, 2005). Este, 

efeitivamente, constitui um pensamento alçado ao mais elevado nível de moralidade e revela a 

capacidade de violar uma prescrição doutrinal a fim de preencher um dever moral. O impulso 

modernizante, simplificador e humanitário da prática e da vida pastoral trazido pelo atual 

pontificado pode favorecer uma mentalidade mais humanista para os clérigos e leigos, bem 

como ajudar a Igreja a enfrentar os desafios do mundo atual.  

Apesar das dificuldades presentes na realização deste estudo, algumas contribuições 

podem ser apontadas baseadas nos seus resultados. Consideramos que, tanto em seus aspectos 
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teóricos quanto em seus resultados empíricos, o estudo traz contribuições para a área da 

psicologia do desenvolvimento moral, especialmente colaborando com um esforço reflexivo 

atento à intersecção entre a justiça, o perdão e a experiência religiosa. Talvez, por uma 

espécie de tendência laicizante das investigações científicas ou mesmo pelas dificuldades 

naturais derivadas da conjunção dos diferentes saberes, a maioria dos estudos empíricos sobre 

a justiça e o perdão tende a ignorar as profundas raízes religiosas desses conceitos 

(McCullough & Worthington, 1999). Acreditamos, porém, que as pesquisas psicológicas 

poderão ser consideravelmente enriquecidas se investigarem mais atentamente como as 

tradições religiosas abordam a justiça e o perdão. O presente estudo valoriza e atua 

diretamente nessa possibilidade epistemológica.  

Esta pesquisa, ao descortinar panoramas de difícil exploração, pelas razões elencadas 

acima, também estabelece elos com a psicologia social, a que supomos reservada a tarefa de 

conquistar campos cada vez mais amplos e complexos, como o é o da vivência religiosa. 

Logo, investigar como os valores e os preceitos doutrinários do catolicismo influenciam as 

decisões morais dos religiosos, as interações e os contextos sociais adensa o conjunto de 

conhecimentos profusamente elaborados no campo da psicologia social, a qual não parece 

totalmente alheia a nenhuma manifestação humana. Em que pese uma rápida alusão não fazer 

justiça à fecundidade e à importância do campo, não seria hiperbólico aduzirmos que a 

vivência da religião, que continua sendo uma das dimensões coextensivas ao homem 

contemporâneo, também constitui um objeto legítimo da pesquisa em psicologia social.  

Vale dizer que abordar a justiça e o perdão no universo do catolicismo significa 

reconhecer e reafirmar as raízes profundamente religiosas dessas virtudes, além trazer à baila 

um temário de matiz organizacional central para o cristianismo e absolutamente indispensável 

para a manutenção da vida social. O presente estudo perfaz um itinerário que oportuniza aos 

católicos o conhecimento da ênfase dada pela psicologia à justiça e ao perdão como virtudes 
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providenciais para reparação relacional depois dos conflitos interpessoais. Ainda que haja 

divergências, a teologia católica e a pesquisa psicológica convergem para o entendimento de 

que a resolução dos conflitos requer o abandono da pretensão de superioridade moral e do 

egocentrismo em prol da opção pela justiça distributiva e pela compaixão.  

Entendemos que, com a presente pesquisa, os padres puderam refletir e falar sobre os 

seus julgamentos de justiça e de perdão, o que pôde propiciar a “consciência”/”descoberta” de 

concepções e de crenças que talvez nem tivessem imaginado antes, fazendo com que retornem 

a esses temas com um olhar diferente. Além disso, assim como o conhecimento teológico nos 

serviu como aparato epistemológico auxiliar às análises psicológicas aqui apresentadas, o 

conhecimento reunido pela psicologia, a respeito da justiça e do perdão, também pode servir 

aos padres como elemento reforçador importante na proposta catequética de formação moral 

dos católicos, sobretudo em um mundo que vivencia dramáticas perturbações relacionais 

capazes de sustentar práticas de violência, de injustiça e de intolerância. Nessas 

circunstâncias, é necessário insistir sempre que a justiça e o perdão podem inaugurar 

possibilidades éticas e esperançosas de aceitação e de respeito profundo pelos direitos 

humanos e pela dignidade das pessoas. 

Supondo, para finalizar, que também é na inspiração para outros trabalhos e reflexões 

que pode residir a riqueza de uma investigação, avaliamos que esta tese, pelos resultados 

obtidos, pelos interesses provocados, mas também pelas insuficiências que carrega, pode 

incentivar a realização de novos estudos que aprofundem a compreensão do objeto aqui 

pesquisado. Consideramos, por essa razão, que a pesquisa não se encerra neste texto, mas 

pode se desdobrar, inclusive, a partir de recortes analíticos distintos que poderão recobrir 

ângulos diferentes do mesmo objeto. Qualquer que seja a compreensão alcançada da realidade 

investigada, ela deve constituir um prefácio à efetiva transformação dessa mesma realidade: 

compreendê-la para transformá-la. Assim, inspirados por essa ideia, assinalamos que o fim 
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desta tese não é tão-somente obter um título de doutorado, mas lutar por uma sociedade 

transformada que cultive na justiça e na possibilidade do perdão virtudes morais inegociáveis 

e essenciais para as pessoas (num mundo) em desenvolvimento. 
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Anexo A: Questionário sobre justiça e perdão 

 

 

DILEMA DE JOÃO 

 

Na Europa, uma senhora estava muito doente com um tipo especial de câncer. Seus médicos 

disseram que existia um remédio que poderia salvar-lhe a vida. Esse remédio era uma 

espécie de “Radium” que um farmacêutico, que morava na mesma cidade, havia descoberto 

recentemente. O farmacêutico gastou muito para fazer esse remédio, mas estava cobrando 

dez vezes mais do que o custo da fabricação para comercializar o remédio. Ele pagou R$ 

500,00 para comprar o “Radium” e estava cobrando R$ 5.000,00 por uma pequena dose do 

remédio. O marido da senhora que estava doente, João, procurou junto a todos os seus 

amigos e pessoas que ele conhecia e usou tudo o que podia fazer para tentar conseguir o 

dinheiro emprestado para comprar o remédio, mas só conseguiu R$ 2.500,00, a metade do 

que o remédio custava. Ele procurou o farmacêutico e disse que a sua esposa estava 

morrendo. Pediu ao farmacêutico para que vendesse o remédio mais barato, ou então, deixá-

lo pagar o restante depois. Mas o farmacêutico disse: “Não, eu descobri o remédio e vou 

ganhar muito dinheiro com ele”. Então, João ficou furioso, entrou na farmácia do homem, à 

noite, e roubou o remédio para a sua esposa. 

 

Considerando a estória acima, por favor, responda as seguintes questões:   

 

1. Deve João roubar o remédio? Sim ou Não. Por quê?  

   

2. É realmente certo ou errado roubar o remédio? Por quê? 

  

3. De que ponto de vista é errado roubar o remédio? Por quê?   

   

4. É uma questão de ir contra os direitos do farmacêutico? O farmacêutico tinha o direito de 

cobrar tanto se não havia realmente nenhuma lei estabelecendo um limite de preço? Por 

quê?  

 

5. É dever ou obrigação do marido roubar o remédio para sua mulher se não é possível 

consegui-lo de outra maneira? Sim ou Não. Por quê?   

 

a. Em caso afirmativo: Isso significa que a mulher tem o direito de esperar que ele roube o 

remédio para salvar a vida dela, se não há outra maneira? Por quê? 

     

6. Se o marido não gosta muito de sua mulher, ele deve ainda assim roubar o remédio? Por 

quê?      

 

7. Suponha que não fosse a mulher de João que estivesse morrendo de câncer, mas que fosse o 

melhor amigo de João. Seu amigo não tinha dinheiro algum e não havia ninguém em sua 

família disposto a roubar o remédio. Deveria João roubar o remédio para seu amigo, e nesse 

caso, seria diferente o problema? Por quê? 
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a. Em caso afirmativo: Suponha que a pessoa que estivesse morrendo não fosse sua amiga 

íntima, mas não houvesse ninguém mais para ajudá-la. Seria correto roubar o remédio para 

um estranho? Por quê?    

   

 

8. Este é um caso de roubar para salvar uma vida. O que há a respeito da vida de uma esposa 

que faz com que uma pessoa pense que é correto roubar? 

      

9. Suponha que você estivesse morrendo de câncer, você teria a obrigação de roubar o remédio 

para salvar sua própria vida? Por quê?  

      

10. O fato de João roubar o remédio é contra a lei. Isso faz com que o fato seja moralmente 

errado? Sim ou Não? Por quê?      

 

11. As pessoas devem fazer tudo o que podem para obedecer a lei? Sim ou Não? Por quê?  

     

12. Considere que João assaltou a loja e roubou o remédio e deu-o para sua mulher. Ele foi 

apanhado e trazido a julgamento. O júri julgou-o culpado de roubo. Deveria o juiz mandar 

para a cadeia ou deveria deixá-lo ir em liberdade? Por quê? 

      

13. O juiz poderia pensar que ele também roubaria se ele fosse o marido. O juiz poderia pensar 

também em manter a lei. Como deveria ele decidir entre duas coisas?   

   

14. O que significa justiça?  

 

 

 II - Considere agora que, sabendo do desespero de João, o farmacêutico esperava que ele 

tentasse roubar o remédio. Então, o farmacêutico escondeu o remédio em um local onde 

ninguém poderia encontrá-lo. Como resultado, a esposa de João morreu. João sentiu-se 

profundamente triste e com muita raiva do farmacêutico por ter escondido o remédio e causado 

a morte de sua esposa.  

 

15. A profunda tristeza que João sentiu pelo farmacêutico vai permanecer para sempre? Sim ou 

Não? Por quê?  

 

16. O que João poderia fazer ou pensar como sendo a melhor forma para ele parar de sentir raiva 

do farmacêutico?   

 

17. Se ele conseguisse fazer com que o farmacêutico perdesse o seu negócio (por exemplo 

fechasse a farmácia) poderia João se sentir menos triste do que ele se sente agora? Poderia 

isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê?       

 

18. Suponha que o farmacêutico tente reparar da melhor forma que pode o que fez com João e 

dê a João muito dinheiro. Iria isto fazer João se sentir melhor? Iria isto ajudar João a perdoar 

o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê?   
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19. Se o farmacêutico pedisse desculpas pelo que fez, isso ajudaria João a perdoar o 

farmacêutico? Sim ou Não? Por quê?    

 

 

20. Suponha que todos os amigos de João venham até ele e digam: “Por favor João, seja mais 

maduro sobre esse assunto. Nós queremos que você e o farmacêutico sejam amigos”. 

Poderia isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê?  

   

21. Suponha que João seja um homem muito religioso. Sua igreja aconselha que ele não deva 

permanecer com raiva do farmacêutico. Poderia isto ajudar João a perdoar o farmacêutico? 

Sim ou Não? Por quê?   

  

22. Se o perdão de João para o farmacêutico permitisse que ambos voltassem a viver em 

harmonia na comunidade, deveria João perdoar o farmacêutico? Sim ou Não? Por quê? 

  

23. Para você, o que significa perdoar? 
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Anexo B - Parecer do comitê de ética em pesquisa 
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Anexo C - Manual para a correção dos dilemas de justiça e de e perdão 

 

Orientação para correção do Dilema de João 

- Justiça: 

As perguntas devem ser analisadas considerando a definição dos estágios de justiça e 

os conteúdos de cada estágio indicados por Kohlberg. 

Estágio 1: Orientação para a punição e obediência - a moralidade de um ato é definida em 

termos de suas consequências para o agente. Se a ação é punida, está moralmente errada; se 

não é punida, está moralmente correta. 

- O que é certo: evitar quebrar regras pela punição, obediência para seu próprio bem, e evitar 

danos físicos a pessoas ou propriedades. 

- Razões para fazer o certo: evitar a punição e o poder superior das autoridades. 

Estágio 2: Hedonismo instrumental – a ação moralmente correta é definida em termos do 

prazer ou satisfação das necessidades da pessoa (hedonismo) e ocasionalmente de outra 

pessoa. A igualdade e a reciprocidade emergem como “olho por olho, dente por dente”. 

- O que é certo: seguir as regras apenas quando for do interesse imediato de alguém. Certo é 

também o que é justo, do que é uma troca igual, um acordo, um contrato. 

- Razões para fazer o certo: servir suas próprias necessidades ou interesses, reconhecendo que 

as pessoas têm seus interesses também. 

Estágio 3: Moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações interpessoais – o 

comportamento moralmente certo é o que leva à aprovação dos outros. Trata-se da moralidade 

de conformismo a estereótipos, p.ex. “É papel de todo bom marido salvar a vida da mulher”. 

- O que é certo: viver a partir do que é esperado pelas pessoas próximas a você ou do que as 

pessoas geralmente esperam de você no papel de filho, irmão, amigo etc. “Ser bom” é 

importante e significa ter boas razões, mostrar preocupação sobre os outros. 
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- Razões para fazer o certo: necessidade de ser uma pessoa boa aos seus próprios olhos e aos 

olhos dos outros. Acreditar na “regra de ouro” (fazer para os outros aquilo que gostaria que 

fizessem para você). Desejo de manter regras e a autoridade que dá suporte ao estereótipo do 

bom comportamento. 

Estágio 4: Orientação para a manutenção da lei e da ordem – Respeito pela autoridade, por 

regras fixas e pela manutenção da ordem social. Deve-se cumprir o dever. A justiça não é 

mais uma questão de relações entre indivíduos, mas entre indivíduo e o sistema. A justiça está 

relacionada com a ordem social estabelecida, não é uma questão de escolha pessoal moral. 

Nesse estágio, mesmo quando o participante concorda em roubar o remédio para salvar a vida 

da esposa doente, enfatizam o caráter da exceção dessa medida e a importância de se respeitar 

a lei. 

- O que é certo: leis são para serem defendidas exceto em casos extremos onde elas 

conflituam com outras funções sociais. Certo é também contribuir com a sociedade, o grupo 

ou a instituição. 

- Razões para fazer o certo: para manter a instituição intacta, evitar a quebra do sistema. 

Estágio 5: Orientação para o contrato social – as leis não são mais consideradas válidas pelo 

mero fato de serem leis. O indivíduo admite que as leis ou costumes morais podem ser 

injustos e devem ser mudados. A mudança é buscada por meio dos canais legais e dos 

contratos democráticos. 

- O que é certo: estar consciente de que as pessoas possuem uma variedade de valores e 

opiniões, e que a maioria dos valores e regras são relativos do seu grupo. Essas regras 

relativas são geralmente de defesa da imparcialidade e do estabelecimento de um contrato 

social. Alguns valores gerais e direitos como “vida” e “liberdade”, porém, devem ser 

defendidos em qualquer sociedade e apesar da opinião da maioria. 
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- Razões para fazer o certo: o senso de obrigação para lei devido o contrato social. Fazer e se 

guiar pelas leis para o bem-estar de todos e para a proteção dos direitos das pessoas. 

Preocupação de que as leis e funções atendam a regra “do que for melhor para o maior 

número de pessoas”. 

Estágio 6: Princípios universais da consciência – o indivíduo reconhece os princípios morais 

universais da consciência individual e age de acordo com eles. Se as leis não puderem ser 

modificadas pelos canais democráticos legais, o indivíduo ainda assim resiste às leis injustas, 

permanecem fiéis aos seus princípios. 

- O que é certo: seguir princípios éticos autoescolhidos. Leis particulares e acordos são 

geralmente válidos porque derivam de alguns princípios. Quando leis violam esses princípios, 

o certo é agir de acordo com o princípio. Princípios são os princípios universais de justiça: 

igualdade de direitos humanos e respeito pela dignidade dos seres humanos como pessoas 

individuais. 

- Razões para fazer o certo: acreditar na lógica da validade dos princípios morais universais, e 

um senso de comprometimento pessoal com esses princípios. 

 

- Perdão: 

 

As perguntas devem ser analisadas considerando a definição dos estágios de perdão e os 

critérios já estabelecidos para alguns estágios. 

Estágio 1: Perdão como vingança – O perdão é oferecido após a pessoa que feriu ter sofrido 

alguma dor no mesmo grau da dor da pessoa que foi ofendida. 

Critérios: as pessoas podem aceitar ou rejeitar a opção proposta na questão. Nas respostas de 

rejeição, podem existir justificativas como: “perder o negócio é pouco” (esse tipo de resposta 

também é classificada como estágio 1). 
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Estágio 2: Perdão como restituição ou compensação – O perdão é oferecido após haver uma 

restituição ou compensação para a dor ocasionada à vítima. Ou as pessoas perdoam para 

livrarem-se do sentimento de culpa por, de alguma forma, terem colaborado com a injustiça. 

Estágio 3: Perdão como expectativa social – O perdão é oferecido quando o ambiente social: 

grupo de amigos, família etc, espera que a pessoa perdoe ou valorize a atitude do perdão. É 

mais fácil para a pessoa perdoar quando existe uma expectativa de agradar e receber 

aprovação do meio social em que a pessoa está inserida. 

Estágio 4: Perdão como expectativa institucional – O perdão é oferecido quando a pessoa 

magoada acredita que o perdão é uma alternativa viável a partir das suas crenças religiosas, ou 

moral institucional. 

Estágio 5: Perdão para harmonia social – O perdão é oferecido para manter a harmonia social, 

o bem-estar na sociedade. Para isso, é preciso ter consciência de que o perdão reduz os 

conflitos sociais, e restabelece a paz social. 

Estágio 6: Perdão como compaixão – O perdão é oferecido como um ato incondicional de 

amor ao próximo, como uma demonstração de compaixão e de respeito pela dignidade do ser 

humano. 

Respostas sem conteúdo (SC): as respostas se conteúdo ou sem sentido (SS) são aquelas 

quando as pessoas não responderam de acordo com a pergunta feita ou quando responderam 

de forma inadequada. 

Aceitação parcial: Alguns estágios podem ser aceitos parcialmente. Nesse caso, a resposta 

deve ser classificada como: aceita parcialmente o estágio 1, ou o estágio 2, e assim por diante. 
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Apêndice A - Questionário sociodemográfico  

 

Nome: 

Idade: 

Tempo de ordenação: 

Paróquia onde trabalha: 

Quantidade de pastorais que coordena: 

Na sua paróquia existem pastorais sociais? 

(   ) Sim. Quais? 

(   ) Não. 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

Esta pesquisa intitula-se Concepções de justiça e perdão em Lideranças Católicas e 

está sendo desenvolvida por Frankleudo Luan de Lima Silva, aluno de doutorado do 

Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), sob a orientação do Prof. Dr. Júlio Rique Neto. 

Os objetivos da pesquisa são: verificar se existem diferenças nas concepções de justiça 

e perdão expressas por padres de paróquias com diferentes níveis de engajamento social; e 

entender como essas concepções têm sido assimiladas por jovens católicos. A sua participação 

na pesquisa é voluntária e, portanto, o senhor não é obrigado a fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelo pesquisador. Caso decida não participar da 

pesquisa, ou resolver a qualquer momento desistir de participar, não sofrerá nenhum dano, 

prejuízo ou retaliação.  

A participação do voluntário não acarretará nenhum risco ou desconforto. 

 Solicito sua permissão para que a entrevista seja gravada, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e publicar em 

revista científica. Será garantida a privacidade dos dados e informações fornecidas, que se 

manterão em caráter confidencial. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em completo sigilo. 

 O pesquisador responsável estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário, em qualquer etapa da pesquisa, através dos seguintes telefones: (83) 

9938-8686 e (83) 91144047.  

 Fica registrado, também, que tenho conhecimento de que essas informações, dados 

e/ou material serão usados pelo responsável pela pesquisa com propósitos científicos. 

 Eu, ______________________________________________, declaro que fui 

devidamente esclarecido e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para 

publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

    João Pessoa, __________de ______________de _______ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Universidade Federal da Paraíba - Conjunto Humanístico – Bloco IV - Cidade Universitária – 

João Pessoa-PB. CEP 58059-900 

Centro de Ciências Humanas e Letras, 

Departamento de Pós-Graduação em Psicologia Social 

Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral. 
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Comitê de Ética em Pesquisa - Centro de Ciências da Saúde - 1º andar / Campus I / Cidade 

Universitária / CEP: 58.051-900 - (83) 3216-7791 

E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 
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Apêndice C – Definições de justiça dos participantes 

 

PARTICIPANTE DEFINIÇÃO 

111 É uma questão não apenas secular, mas milenar. É uma questão 

extremamente complexa. No caso específico, eu diria que seria 

justo salvar a vida da mulher doente. 

112 Dar a cada um aquilo que lhe pertence. 

113 Do ponto positivista, é o cumprimento das leis estabelecidas – a lei 

é para todos. Do ponto de vista humanista, é favorecer ao bem 

comum, priorizando os mais vulneráveis. 

114 Justiça é a medida certa entre o bom senso de um julgo e a força. 

Justiça é agir de acordo com o imperativo “faz o certo, evita o 

errado”. 

115 Dar aquilo que é do outro. 

116 Cumprimento de leis coerentes com os valores fundamentais dos 

quais é formulação. 

117 É um equilíbrio entre o bem individual e o bem coletivo. 

118 Dar a cada um aquilo que lhe é devido. 

119  

1110 Significa respeito. É onde devemos viver o equilíbrio para os 

nossos interesses, nossas obrigações e nossos direitos. 

1111 Significa dar a cada um aquilo que é seu. 

1112 Justiça é um elemento da organização social que distribui direitos 

e deveres e combate abusos. 

1113 Por justiça eu entendo a preservação da vida, a busca da 
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preservação dos mais frágeis e criação de uma estrutura social 

mais fraterna. 

1114 Trata-se de uma virtude acompanhada da moralidade e que faz 

cada homem ter uma vontade constante, dando a Deus e ao 

próximo aquilo que lhe é devido. 

1115 Justiça é fazer pelos outros o que que queremos que nos faça, 

1116 Não definiu. 

1117 Dar ao outro o que o outro precisa, ou seja, acompanho o conceito 

tomista de que é justo dar ao outro o que é seu direito, o que ele 

precisa para salvaguardar sua integridade e vida. 

1118 Qualquer visão está sujeita à sua própria relatividade. Todavia, 

sendo necessária uma opinião, faço-a a partir de dois pontos de 

vista: Na legalidade constituída, a concretização da lei vigente. Na 

moralidade e na ética, qualquer atitude que responda ao resultado 

de éthos comum e gerador de felicidade. Do ponto de vista da fé 

cristã, a vivência do amor a Deus e ao próximo, dentro dos 

paramentos que nos dizem a Bíblia e a Sã Doutrina da Igreja 

Católica. 

1119 Fazer o bem em favor dos menos favorecidos 

1120 Dar ao outro o que é do outro. 

1121 Justiça é uma virtude de dar a cada um aquilo que é seu. 

1122 Igualdade de direitos e deveres, guardadas as proporções. 

1123 Cumprir com a lei, sem faltar com a caridade humana, ouvindo e 

vendo que antes da aplicação da lei, a pessoa em sua dignidade, 

tem que ser conservada e acolhida. 
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1124 Dar a cada um aquilo que lhe pertence. 

1125 Dar o que o outro necessita 

1126 Não definiu 

1127 Não é legalismo. É tentar se aproximar dos critérios de Deus. A 

justiça não pode prescindir da realidade. 

1128 Significa equidade, compaixão, distribuir obrigações e direitos, dar 

oportunidade a todos. 

1129 Justiça é igualdade entre todas as pessoas, equidade entre os 

povos. 

1130 Na minha opinião, significa a conservação dos direitos 

inalienáveis aos seres vivos, como a vida, a liberdade e a 

dignidade. 

 

 

 

Apêndice D - Definições de perdão dos participantes 

 

PARTICIPANTE DEFINIÇÃO 

111 Superar o sentimento de vingança, de rancor e de ódio. O 

indicativo externo dessa superação seria a capacidade de o 

ofendido realizar, de modo altruísta, o bom àquele que lhe 

ofendeu. 

112 Perdoar significa oferecer à pessoa um crédito de confiança. 

Impulsionado pela graça de Deus, o homem pode cumprir um 

dos mais belos gestos: entender a fraqueza no outro e perdoar. 
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Perdoar e essencial ao nosso bem-estar interno e ao testemunho 

externo que se pode oferecer para a sociedade. “Um coração 

grande não condena, mas perdoa” (Papa Francisco). 

113 Significa, sobretudo, não pagar o mal com o mal. “Amai os 

vossos inimigos”, disse Jesus, ou melhor, ordenou Jesus. Este é 

o grande diferencial do cristianismo. Muito embora, perdoar 

não signifique reciprocidade afetiva. 

114 Significa reconhecer suas próprias limitações e, partindo desse 

pressuposto, perceber-se falível e abrir-se a reconhecer os 

limites do outro. Também, dar de graça o que o Senhor de graça 

nos deu. 

115 Uma doação contínua ao outro mesmo quando esse lhe feriu. A 

atitude de perdoar sempre é um bálsamo que nos apaga as 

cicatrizes. 

116 Conceder ao outro a possibilidade de uma oportunidade de 

crescimento e dar a si mesmo a condição de curar-se das feridas 

da alma causadas pelo mal perpetrado pelo outro. 

117 Entender e acolher a história do outro que te feriu. 

118 Atitude de misericórdia e compreensão da fragilidade humana, 

que se apresenta arrependida do que fez. 

119 É um processo lento, difícil, porém necessário, mas só é 

alcançado pela graça de Deus e pela liberdade plena de quem 

deseja perdoar. 

1110 Esquecer, desculpar o erro que alguém cometeu. 

1111 Perdoar é admitir a fraqueza do outro, deixando para traz o erro 
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cometido, e oferecer àquela pessoa uma nova oportunidade. 

1112 Perdoar é jogar fora o lixo que a mágoa acumula dentro de nós 

e reconhecer a fragilidade do ser humano para cometer falhas. 

1113 Perdoar é dar a si mesmo e ao outro a possibilidade de alcançar 

liberdade, porque que não perdoou e quem não foi perdoado 

traz nos ombros um peso esmagador que impede a liberdade. 

Todas as pessoas têm um potencial para a autorrealização e o 

perdão possibilita essa emancipação. 

1114 O perdão é experiência que conjuga a humanidade e divindade. 

Só perdoa de verdade quem se sente profundamente amado por 

Deus, e esse amor é capaz de gerar o perdão mútuo entre os 

homens. 

1115 Esquecer o mal praticado e não guardar ódio. 

1116 Perdoar é uma atitude mais interior do que exterior. É ser capaz 

de aprender com o sofrimento, olhar para ele e não sentir mais a 

dor. Não significa necessariamente reatar os laços que foram 

desfeitos, nem mesmo esquecer o que aconteceu, mas a 

capacidade de superar o sofrimento gerado, expurgando todo o 

ressentimento ou mágoa do coração e não alimentando desejos 

de vingança. O perdão traz paz e saúde à alma. 

1117 Acredito que seja uma disposição interior para entender o outro 

e abrir mão de qualquer retribuição ou tentativa de 

compensação do erro do outro. Vejo ainda que seja a espera 

tranquila de que a justiça sempre é feita, seja a humana ou mais 

ainda a divina. Acredito que perdoar é aliviar o peso da dor que 
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se sente todos os dias por um mal feito nós, e mais, é aceitar o 

remédio da felicidade. 

1118 Gesticular, efetivamente para o outro, a inexistência do rancor, 

do desagrado, da indiferença, dando-lhe a real possibilidade da 

retirada da culpa. Isso feito é nome da própria fé. 

1119 Abrir o coração para ajudar a quem necessita. 

1120 Significa amor, devolver a paz. Mas o perdão deve ser 

condicional. Eu te concedo o perdão, mas na condição de que 

mudes de vida 

1121 É libertar de uma culpa ou pecado. 

1122 Não é fácil perdoar. Dependendo da gravidade, não significa 

ser amigo. Perdoar é divino; é não querer vingança ou prejuízo 

a quem lhe machucou. Perdoar é “saudável”. 

1123 Significa amar sem medida. Jesus disse: “Se amais somente os 

que vos ama, que recompensa tereis?” 

1124 Libertar a si e ao outro; 

1125 Acredito que perdoar é não ser complacente com a injustiça, 

mas é dar uma nova oportunidade, a quem errou, de acertar. 

1126 Não definiu 

1127 Perdoar é não levar em conta. 

1128 Perdoar é reconhecer que as pessoas são falhas e agir com 

compaixão diante disso. 

1129 Perdoar é desfazer o fardo que você carrega 

1130 É retomar uma convivência harmoniosa quebrada por uma ação 

de uma pessoa contra a outra que lhe trouxe danos à sua 
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dignidade humana. 

 


